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 مقدمه
ها و طراحان سایت بیشتر با آن سر و کار دارند. سی پنـل کنتـرل پنلـی اسـت کـه       است که مدیران سایت مبحثی Cpanelکار با 

اطالعـات   دهنـد.  واسطۀ آن امکان مدیریت فضاي میزبانی را به کاربران خود مـی هاي ارائه دهندة خدمات میزبانی به  معموالً شرکت
بتوانند به صورت کامالً گرافیکـی از تمـامی امکانـات فضـاي میزبـانی خـود       دهند تا  را هم به آنها می Cpanelورود به کنترل پنل 

 استفاده کنند.

را شنیده است. این کنترل پنـل   Cpanelپس هر شخصی که قصد راه اندازي یک سایت را داشته باشد، معموالً حداقل یک بار نام 
ي دارد. در عین حـال کـه اسـتفاده از تمـامی امکانـات آن      ترین نرم افزار مدیریت فضاي میزبانی است و امکانات بسیار زیاد محبوب

بسیار ساده و جذاب است. هر نوع ابزاري که براي راه اندازي و مدیریت یک سایت نیاز است را درون خود دارد و یـک وبمسـتر را از   
ت خود متمرکز شود و به مسائل شود که مدیر سایت تنها و فقط تنها روي سای کند. این باعث می نیاز می دانستن اطالعات اضافی بی

 فنی دیگري فکر نکند.

توانـد یـک سـایت     استفاده کند، بـه راحتـی مـی   Cpanel  توان گفت هر کسی که بتواند به سهولت از تمامی امکانات به جرآت می
هاي هاستینگ امکان نصب هر نوع سیستم مدیریت محتوایی را روي  حتی در برخی از شرکتاندازي و مدیریت نماید.  اي را راه حرفه

خـود خریـداري کنیـد و     Cpanelدهند. پس فقط شما باید هاست  تنها با چند کلیک را می Cpanelفضاي میزبانی با استفاده از 
 بخش. هم لذت صرف زمان سایت خود را برپا کنید. این کار هم ساده است و هپس از چند دقیق

البته  به تمامی عزیزانی باشد که به طراحی سایت عالقه دارند. Cpanelاین کتاب سعی دارد یک مرجع کامل و جامع براي آموزش 
نباید فراموش کـرد کـه ایـن کنتـرل پنـل داراي       پنل هم تسلط خواهید یافت. هاي آتی و گذشتۀ سی با خواندن این کتاب به نسخه

هاي آن حتماً باید از یک راهنمـا کمـک گرفـت. ایـن کتـاب بـه عنـوان یـک          که براي یادگیري تمامی قسمتامکانات زیادي است 
در کنـار محتـواي متنـی و تصـویري، بـه شـما        را آمـوزش خواهـد داد.   Cpanelهـاي   راهنماي کامل به شما کار با تمامی قسمت

کنیم حتماً  ه براي درك کامل هر بخش به شما توصیه میبه زبان فارسی را هم معرفی خواهیم کرد ک Cpanelویدیوهاي آموزشی 
 از آنها هم استفاده کنید.

 Cpanelاي شدن کار بـا   هاي آتی همراه ما باشید و گام به گام تا حرفه از محتواي این کتاب استفاده کنید، با فصل دای اما اگر آماده
 پیش روید.

96بهار  |جمال روح بخش   
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Cpanel چیست؟ 
اندازي کنید، در وهلۀ اول باید یک فضاي میزبانی و دامنه را خریداري کنید. هر دامنه  خواسته باشید یک سایت را راه زمانی که شما

داراي یک بخش کنترلی به نام کنترل پنل است که پس از خرید یک دامنه دسترسی آن کنترل پنل بـه شـما داده خواهـد شـد و     
(منظـور از دامنـه همـان نشـانی اینترنتـی سـایت شماسـت؛ مثـل          ا مـدیریت کنیـد.  تواند وارد حساب خود شده و دامنۀ خود ر می

webnolog.ir( 

اي تر! هاست بـراي راه انـدازي    براي فضاي میزبانی یا هاست سایت هم چنین کنترل پنلی باید وجود داشته باشد. البته کمی حرفه
سرور است که این سرور داراي نـرم افزارهـاي خاصـی اسـت و     اي به نام  هر نوع سایتی الزم است. هاست یک فضاي روي یک رایانه

اي هسـتند و   هاي ساده هاي رایگان معموالً داراي کنترل پنل همیشه به اینترنت متصل است. هاست را باید خریداري کنید و هاست
Cpanel اي  است متوسـط تـا حرفـه   اي را دارید، پیشنهاد من به شما خرید یک ه ندارند. پس اگر قصد راه اندازي یک سایت حرفه

 هاي رایگان اتکا نکنید! ت به هاستاست. هیچ وق

کتاب آموزش  دقت داشته باشید که از این قسمتCpanel  نام خواهیم برد که دقیقاً معـادل   فضاي میزبانیما از هاست با عنوان

 همان هاست است. البته به صورت کامالً بومی شده!

پس فضاي میزبانی ما باید یک نرم افزار داشته باشد که همان کنترل پنل است و این کنترل پنل عالوه بر اینکـه امکـان بارگـذاري    
خواهید یک نشانی ایمیـل   کند. مثالً فرض کنید می دهد، امکانات جانبی دیگري را هم براي ما فراهم می هاي سایت را به ما می فایل

 webnolog.irکنیم دامنۀ سایت شـما   تبط با دامنۀ اصلی سایت خودتان است را بسازید. مثالً فرض میبه همراه صندوقش که مر
 Cpanelهسـتید. در ایـن حالـت بایـد از ابزارهـاي       info@webnolog.irاست و خواستار ساخت یک حساب ایمیل به صـورت  

ها کاربرد یک کنترل پنل نیست. بلکه کارهاي زیـادي  که عرض شد. البته این تن شکلیکمک بگیرید و یک حساب ایمیل بسازید به 
و  توانیم یک سایت پیشرفته داشته باشـیم  که اگر بتوانیم با تمامی آنها به صورت کامل کار کنیم، می ،توانیم با آن انجام دهیم را می

 .آن را مدیریت کنیم

هم داریم که به مـا امکـان مـدیریت فضـاي میزبـانی را      هاي دیگري  کنترل پنل Cpanelالبته نباید فراموش کنید که ما به غیر از 
را در نظر بگیرید که  DirectAdminاست ما به آنها کاري نداریم. مثالً  Cpanelدهد. اما از آنجایی که موضوع این کتاب فقط  می

اراي محـیط خیلـی   نخواهد رسید. هم بـه ایـن دلیـل کـه د     Cpanelهاي فضاي میزبانی است که به پاي  کنترل پنلیکی دیگر از 
تـوان از آن   نمی Cpanelرا ندارد. یا اگر هم داشته باشد، به سادگی  Cpanelجذابی نیست و هم اینکه در خیلی از مواقع امکانات 

در حیطۀ تجارت هاستینگ بهترین است و البتـه   Cpanelامکانات استفاده کرد. در هر صورت همین قدر کافی است که بدانید که 
را خریداري کرده و قصد راه اندازي سایتش را  Cpanelت. ما در این کتاب به چشم یک کاربر نهایی که یک هاست رایگان هم نیس

را روي سرور مجازي یا اختصاصـی خـود (چنـد گـام      Cpanelکنیم. در غیر این صورت اگر خواسته باشید  دارد به داستان نگاه می
آن را  (الیسـنس)  هـاي خـود نصـب کنیـد، حتمـاً بایـد جـواز        یت سایت یا سـایت اي تر از فضاي میزبانی اشتراکی) براي مدیر حرفه

کنیـد، نیـازي بـه     اما زمانی که یک فضاي میزبانی اشتراکی را خریداري مـی  هاي شما اضافه خواهد کرد. خریداري کنید و به هزینه
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را هم دادید. پس نگـران   Cpanelکنید، یعنی هزینۀ  ندارید. همین که هاست را خریداري می Cpanelهزینۀ جداگانه براي نصب 
ن تهیـه کنیـد و آمـاده    ا انتخاب کرده و هاسـت خـود را از آ  این موضوع نباشید. فقط بهترین شرکت ارائه دهندة خدمات میزبانی ر

 رفته و شما را با آنها آشنا کنیم. Cpanelهاي مختلف  هاي بعدي این کتاب به سراغ بخش باشید تا در قسمت

خود را خریداري  Cpanelاین است که از یک شرکت ارائه دهندة خدمات میزبانی هاست  Cpanelپس اولین گام براي استفاده از 
 فقط روي سرورهاي لینوکس قابلیت نصب دارد، پس هاست شما هم باید لینوکس باشد. پیشنهاد مـا  Cpanelکنید. از آنجایی که 

هـا   هاي این شرکت، قیمـت  است که عالوه بر کیفیت باالي سرویس webnolog.netاستفاده از خدمات سایت وبنولوگ به نشانی 
اجـع  مریکـی از   این کتاب هم به عنـوان  توانید سایت خود را راه اندازي کنید. بسیار مناسب است و شما با پرداخت مبلغ اندکی می

 داند که منابع آموزشی کاربران خود را تامین نماید. وبنولوگ خود را موظف می تالیف شده است. براي کاربران وبنولوگ آموزشی

توانیـد فـوراً    که مـی  براي شما ارسال خواهد شد Cpanelپس از اینکه سفارش خود را ثبت کردید، ایمیلی حاوي اطالعات ورود به 
اي را هم حین ثبت سفارش فضاي میزبانی خریداري کـرده باشـید، دامنـۀ شـما      خود شوید. اگر دامنه سایت Cpanelوارد حساب 

. این مراحل کامل سـفارش و  و فعال شود ساعت به طول خواهد انجامید تا به صورت کامل در دسترس قرار گیرد 48تا  6معموالً از 
هایی که از بخش ناحیۀ کاربري وبنولوگ براي  البته باید به تیکت است. Cpanelخرید یک فضاي میزبانی است که کنترل پنل آن 

 شوند هم توجه داشته باشید. شما ارسال می

خود را تهیه کردید، وقت آن است که وارد حساب خود شده و بـا نمـاي آن آشـنا شـوید. در بخـش       Cpanelحاال که شما هاست 
هـاي مختلـف    در نظر داشته باشید آشـنا خواهیـد شـد و کلیـات بخـش      و همچنین نکاتی که باید Cpanelبعدي با نحوة ورود به 

Cpanel .را خواهید آموخت 

 مقدمه

 

 cPanelتهیه هاست 
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 cPanelآشنایی با 
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 Cpanelمبانی کار با 
هاي مختلف آن آشنا شـوید. در اولـین گـام بایـد      با بخشاید که  خود را تهیه کردید، آماده Cpanelاالن با فرض اینکه شما هاست 

 خودتان شوید. براي این کار باید از نشانی زیر استفاده کنید: Cpanelبتوانید وارد حساب 

• http://webnolog.ir:2082 

را صـبر  مـدت زمـانی   دهید، باید  باید دامنۀ خودتان را قرار دهید. البته در ابتدایی که دامنه را سفارش می webnolog.irبه جاي 
سرور بـه جـاي    ipمعموالً بیشتر است. در این حالت باید از  irهاي  تا بتوانید از دامنۀ خود استفاده کنید. این روال براي دامنه کنید

 سرور هم به شما در همان ایمیل پس از ثبت سفارش داده خواهد شد. ipنام دامنه استفاده کنید. 

• http://12.23.45.55:2082 

استفاده کنید. پس نشانی صفحۀ ورود امن بـه   2083و درگاه  httpsتا حد امکان باید از  Cpanelر صورت براي ورود امن به در ه
 این صورت خواهد بود:

• https://webnolog.ir:2083 

اي همانند تصویر زیر مواجه خواهید شد  سرور را وارد کنید. در هر صورت با صفحه IPنام دامنه یا  webnolog.irکه باید به جاي 
خـود را   Cpanel) خود را وارد کرده تـا قـادر باشـید بخـش اصـلی      Password) و رمز عبور (Usernameکه باید نام کاربري (

 ببینید.
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هـاي مختلفـی تشـکیل     ا ببینید. صفحۀ اصلی از جعبهخود ر Cpanelتوانید نماي اصلی  می Cpanelپس از ورود موفقیت آمیز به 
وجود دارد که اگر تا آخر همراه ایـن کتـاب باشـید،     Cpanelهاي مختلف  شده که درون هر جعبه پیوندهایی براي رفتن به قسمت

 ها استفادة الزم و کافی را ببرید. حتماً می توانید از تمامی این قسمت

 

نوار در باالي صفحه به صورت افقی و یک نوار هـم   یکدهد،  را تشکیل می Cpanelاصلی قسمت  کهبه غیر از بخش وسط صفحه 
 Cpanelهـاي مهـم    به صورت عمودي در سمت چپ صفحه قرار گرفته است که هر کدام داراي نمادهایی براي رفـتن بـه قسـمت   

وجود دارد، پیوندهایی براي رفـتن بـه بخـش تغییـر رمـز عبـور،        Cpanelهاي  هستند. نوار افقیِ باالي صفحه که در تمامی بخش
خواهید با دستورات این نوار به صورت کامل آشنا شوید، به تصویر زیر  و ... دارد. پس اگر می قالبجستجوي ابزار، تغییر زبان، تغییر 

 ها خواهیم پرداخت. این بخشدر ادامۀ کتاب به آموزش تک تک تري از آن خواهد بود.  نگاهی بیندازید که نماي بزرگ

 

• LOGOUT  ــاب ــروج از حس ــراي خ ــی  Cpanel: ب ــود م ــه روي      خ ــانی ک ــد. زم ــتفاده کنی ــه اس ــن گزین ــد از ای توانی
 شوید، پس از اتمام کار حتماً روي این پیوند کلیک کنید. هاي عمومی وارد سی پنل می رایانه
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• Password & Security : رمز عبور ورود بهCpanel توانید تغییر دهید. بهتر است هر از چندگاهی  خش میرا از این ب
 این رمز عبور را تغییر دهید که به نفع امنیت سایت شماست.

• Change Languageتوانید از این بخش اقدام کنیـد. البتـه توجـه داشـته      پنل می : براي تغییر زبان محیط کاربري سی
. پس بهتر اسـت کـه زبـان پـیش     پنل نباشد شده روي سیهاي نصب  ممکن است در فهرست زبانباشید که زبان فارسی 

پنل  سی ،پنل انتخاب کنید. چون بیشتر منابع آموزشی هم با در نظر گرفتن این زبان فرض یا همین انلگیسی را براي سی
 دهند. را آموزش می

• Change Style نما و قالب :Cpanel هاي جدید و قدیم  قالبمل توانید تغییر دهید. معموالً شا می  خود را از این قسمت
 . سی پنل است

• Contact Informatinترین گزینـه   به عنوان مهمپنل از این قسمت قابل ویرایش است.  : اطالعات تماس شما براي سی
از طریق این ایمیـل بتوانـد هشـدارها را بـه شـما       Cpanelاز این قسمت حتماً باید ایمیلی را در جعبۀ اول وارد کنید تا 

اطالع دهد و قبل از اینکه دیر شود شما اقدام به رفع مشکل کنید. مثالً ممکن است حجم فضاي میزبانی یـا پهنـاي بانـد    
) خواهـد شـد.   Suspendشما پس از مدت زمانی به اتمام برسد که اگر به این محدوده برسد، سرویس شما حتمًا معلق (

توانید تعین کنید که چه نوع هشدارهایی باید به صـورت ایمیـل بـراي شـما ارسـال       بخش پایین همین صفحه هم میدر 
را فعال کنید، زمانی کـه رمـز عبـور حسـاب      My account’s password changesشود. به عنوان مثال اگر گزینۀ 

هاي غیرمجاز بـه   تشخیص زودهنگام دسترسی شود، براي شما ایمیلی ارسال خواهد شد. این براي پنل شما عوض می سی
 تواند مفید باشد. حساب شما خیلی می

• Reset Page Settingsکند. فرض تبدیل می اي که همینک درون آن هستید را به حالت پیش : تنظیمات همان صفحه 

جـود داشـته باشـد بـه شـما      یک عالمت زنگوله هم وجود دارد که زمانی که پیامی براي نمـایش و  Cpanelدر نوار باالي صفحات 
 دهد و باید آن را حتماً مطالعه کنید. هشدار می

 

پنل سعی در جسـتجو کـردن آن ابـزار از درون     وجود دارد که با وارد کردن عبارتی درون آن، سی Searchیک جعبه هم با عنوان 
 تواند خیلی مفید باشد. استفاده از جستجو میپنل بروید که  کند. گاهی اوقات باید فورًا به سراغ یک بخش از سی پنل می سی

. بـه  اسـت  Cpanelهـاي کلـی    تا پیوند براي رفتن به قسمت 2رویم به سراغ نوار عمودي سمت چپ صفحه که حاوي  اما حاال می
 عکس زیر نگاه کنید:

www.takbook.com



۱٤ 
 

 

• Home پنل که باشید به صفحۀ اول یا اصلیِ : با کلیک روي این دکمه در هر کجاي سی Cpanel    خواهید رفـت. همـان
 پنل به صورت جعبه جعبه از همدیگر جدا شده است. سی ابزارهاياي که  صفحه

• User Manager بسـازد و بـه آنهـا امکـان      برتوانـد چنـدین کـار    پنـل مـی   پنل هر مدیر سی هاي جدید سی : در نسخه
 شوید. User Mangerرا بدهد. براي این کار باید وارد بخش  Cpanelهاي خاصی از  دسترسی به بخش

 

موجود است. این نوار تمام امار و ارقامی که باید جلوي چشم شـما باشـد    cPanelیک نوار آماري هم در سمت راست صفحۀ اصلی 
دهد. به عنوان مثال اینکه تا االن چقدر از میزان حجم فضاي میزبانی یا پهناي باند هاست خود استفاده کردیـد،   را به شما نشان می

، پایگاه داده و ... چقدر بهره بردید، همگـی در ایـن نـوار قابـل     FTPهاي ایمیل،  از دیگر امکانات فضاي میزبانی مثل حسابیا اینکه 
 هاي این نوار را در فصل بعدي همین کتاب خدمت شما آموزش خواهم داد. توضیحات کامل تک تک بخش نمایش است.
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تـر   پنل هستند که بایـد قبـل از اینکـه وارد مباحـث پیشـرفته      مبانی کار با سی توضیحاتی که در این فصل از کتاب داده شد، همان
رسد االن شما آمـادگی کامـل را داریـد کـه وارد      شوید، به طور کامل با آنها آشنا شده باشید. که با توضیحات این بخش به نظر می

  هاي این کتاب شوید. پس همچنان همراه با این کتاب باشید. دیگر فصل
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 مار و اطالعاتنوار آ
در سی پنل، شما یک نوار به صورت عمودي در صفحۀ اصلی خواهید دید که در این نوار آمار و اطالعات بسـیار مهمـی از وضـعیت    

خواهید بدانیـد چـه تعـداد پایگـاه داده یـا       مثالً فرض کنید میهاي مختلف فضاي میزبانیِ شما در اختیارتان قرار خواهد داد.  بخش
. در این نوار هشـدارها و همچنـین خطاهـایی از    در نظر داشته باشید همیشه را مقادیرتا به حال ساختید که باید این  FTPحساب 

میزان مصرف هر کدام از منابع سرور به شما نمایش داده خواهد شد. در نهایت اطالعات مهم فضاي میزبـانیِ شـما همیشـه جلـوي     
 چشمانتان خواهد بود.

 

بـه معنـاي اطالعـات کلـی شـناخته       GENERAL INFORMATIONجعبه است که اولین جعبۀ آن بـا عنـوان   این نوار شامل دو 
 تک تک این موارد بدین صورت است:شود.  می

 

• Current User :دهد. همان نام کاربري که با اسـتفاده از قـادر بـه وارد شـدن بـه حسـاب        نام کاربري شما را نشان می
 پنل خود هستید. سی

• Primary Domain:     اي کـه ریشـۀ آن پوشـۀ     دهـد. همـان دامنـه    پنـل شـما را نشـان مـی     دامنـۀ اصـلی حسـاب سـی
public_html .روي فضاي میزبانیِ شماست 

• Home Directory   دهـد. کـه معمـوالً در مسـیر      : مسیر پوشۀ خانگی روي سرور لینوکس را به مـا نشـان مـیhome 
 شود. شود که تمامی اطالعات سایت و دیگر امکانات شما در آن ذخیره می اي با نام کاربري شما ساخته می پوشه
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• Last Loginپی ناآشـنا   پنل شده است. اگر این آي پی است که با آن شخص مورد نظر وارد سی : نشان دهندة آخرین آي
هـاي   اید، باید فوراً رمز عبـور را تغییـر دهیـد و کـل بخـش      شدهپنل خود ن پی است که قبالً شما با آن وارد سی است و آي

 هاي خاصی براي شخص مورد نظر ایجاد شده باشد. پنل خود را بررسی کنید که مبادا دسترسی سی

• Themeدهد. هر چند که بـراي تغییـر بهتـر قالـب      : امکان تغییر قالب فضاي میزبانیِ کنترل پنل سی پنل را به شما می
 مراجعه نمایید. Change Styleبه بخش سی پنل باید 

• Server Information  اطالعات سرور شما با کلیک کردن روي این پیوند به شما نشان داده خواهد شد. اطالعـاتی از :
سرور همگـی  هاي اصلی  و دیگر بخش PHPپنل، نام قالب، نسخۀ  سرور و همچنین نام بستۀ میزبانی، نسخۀ سی IPقبیل 

ده هستند را بـه شـما   هایی که در حال حاضر به صورت اجرا ش همچنین تمامی سرویس است. دسترساز این بخش قابل 
 دهد. نشان می

شود و آمار و  شناخته می STATISTICSپنل، با عنوان  دومین جعبه از نوار عمومی اطالعات سمت راست صفحۀ اصلیِ سی
 دهد. ارقام کل منابع هاست شما را به شما نشان می
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• MySQL® Databases توانید ببینید. عالوه بر اینکـه حـداکثر    اي که ساختید را از اینجا می هاي داده : تعداد کل پایگاه
 دهد. توانید بسازید را هم به شما نشان می اي که می داده تعداد پایگاه

• Disk Usage نید ببینید. اگر این توا : میزان مصرف فضایی از حافظه که به شما اختصاص داده شده را از این قسمت می
هـاي اضـافی موجـود روي فضـاي      مقدار به انتهاي خودش نزدیک شود، باید یا طرح میزبانی خود را ارتقاء دهید و یا فایل

دقت داشته باشید که با قرمز شدن  توانید خالی کنید. را می Trashمیزبانی خود را حذف کنید. مثالً سطل زبانه یا همان 
اي روبرو خواهد شد. به دلیـل   شدن فضاي میزبانی، به احتمال زیاد سایت شما با مشکالت عدیده و پر Disk Usageنوار 

 اي روي فضاي میزبانیِ خود نیستید. اینکه دیگر قادر به ذخیره کردن هیچ نوع داده

• Addon Domains هد باشـید.  توانید از اینجـا شـا   هایی که به فضاي میزبانی خود متصل کردید را می : تعداد کل دامنه
 هاي دیگر دارید. البته به همراه محدودیتی که براي اتصال دامنه

• Aliases توانید به فضاي میزبانی خود وصل کنید  هاي مستعار و همچنین تعداد کل دامنۀ مستعاري که می : تعداد دامنه
گر به هاست متصل کنیـد، سـایت   اي است که ا همان دامنه Aliasesرا از این قسمت می توانید ببینید. دامنۀ مستعار یا 

 Addonاصلیِ شما با آن دامنه هم قابل دسترس خواهد بود. دقیقـاً بـه ماننـد دامنـۀ اصـلی سـایت. بـه طـور کلـی بـا           

Domain .متفاوت است 
• Autoresponders توانید بسـازید را از اینجـا    هاي خودکاري که تا االن ساختید و تعداد کلی که می گویی : تعداد پاسخ

 تواند دید. می

• Bandwidth   پهناي باند مجاز قابل استفاده را به همراه کل پهناي باندي که سایت شما تا االن استفاده کرده اسـت را :
باشد، این مورد را همیشه باید بررسـی   دهد. اگر بستۀ فضاي میزبانیِ شما داراي محدودیت از نظر پهناي باند می نشان می

 شما به دلیل استفادة بیش از حد پهناي باند تعلیق گردد. کنید تا مبادا فضاي میزبانیِ

• Mailing Lists Disk Usage  :هاي ایمیل گرفته شـده اسـت را    میزان مصرف حجم فضاي میزبانی که توسط فهرست
بـه  کنیـد، بایـد    تان در کنار هم اسـتفاده مـی   دهد. اگر از این امکان سی پنل براي گرد آوردن مشتریان در اینجا نشان می

 گیرند هم توجه داشته باشید. ها از شما می حجمی از فضاي میزبانی که این فهرست

• MySQL® Disk Usage  :هاي دادة مصرف شده اسـت را در اینجـا    میزان مصرف حجم فضاي میزبانی که توسط پایگاه
اند، چه میزان از حجم کـل فضـاي    شدههایی که در پایگاه دادة شما ذخیره  توانید ببینید که داده دهد. کامالً می نشان می

 میزبانیِ شما را مصرف کردند.
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• Email Accounts  :دهـد.   هاي ایمیل و محدودیتی که براي ساخت این دست حساب دارید را نشـان مـی   تعداد حساب
 پنل خود متصل کردید. اي است که تا به االن به سی هاي ایمیل مرتبط با هر نوع دامنه این حساب

• Email Filters  :هاي ایمیل مجاز هاي ایمیل ساخته شده از تعداد کل صافی نمایش تعداد صافی 
• Forwarders  :هاي ایمیل مجاز دهنده هاي ایمیل ساخته شده از تعداد کل پاس دهنده نمایش تعداد پاس 

• FTP Accounts  :هاي  نمایش تعداد حسابFTP هاي  ساخته شده از تعداد کل حسابFTP مجاز 

• Mailing Lists هاي ایمیل مجاز هاي ایمیل ساخته شده از تعداد کل فهرست : نمایش تعداد فهرست 

• Subdomains هاي مجاز : نمایش تعداد زیردامنه هاي ساخته شده از تعداد کل زیردامنه 

با این اطالعات کار کنید. اگر بـه  پنل بود که به عنوان مدیر سایت باید یاد داشته باشید تا  آمار و ارقام سی نوار این توضیحات بخش
یحات هاي بعدي صـبر کنیـد تـا توضـ     صورت موردي با هر کدام از موارد اطالعاتی این بخش زیاد آشنا نیستید، تا رسیدن به بخش

 را خدمت شما عرض کنم. کامل
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 Filesها  ابزارهاي پرونده
پردازیم و ابزارهاي هر گـروه را درون یـک فصـل خـدمت شـما       پنل می از االن به بعد به ابزارهاي گروه بندي شدة صفحۀ اصلی سی

در باالترین قسمت قرار گرفته که دلیل آن کاربرد زیاد مـوارد موجـود درون    .نام دارد FILESها  توضیح خواهم داد. یکی از این گروه
ها و اسناد سایت ما به کار خواهند آمد و شاید بتـوان گفـت    براي کار کردن با پوشهپنل به نوعی  رهاي سیآن است. این گروه از ابزا

کار هر روزة ماست که از یکی از آنها استفاده کنیم. برخی از آنها جایگزین ابزار دیگـري هسـتند و برخـی دیگـر بـه نـوعی مکمـل        
توان جایگاه هر جعبه را تغییر داد.  گر روي سربرگ هر گروه و گرفتن و کشیدن آن، می توجه داشته باشید که با بردن اشاره هستند.

توانید آنهـا   ها طبق تصاویر این کتاب نیست، می توانید انجام دهید؛ هم اینکه اگر دیدید جایگاه جعبه پس این کار را هم خودتان می
 توانید آن را ببندید. هم می  هر جعبه در باال سمت –کلیک روي عالمت ید. با را باب میل خود مرتب کن

 

هـا، مشـاهدة میـزان اسـتفاده شـده از فضـاي میزبـانی، مـدیریت          عمده ابزارهاي این گروه، ابزارهایی براي مدیریت اسـناد و پوشـه  
 و تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اطالعات سایت ما است. FTPهاي  حساب

 File Manager ها؛ مدیریت پرونده

هـا   همانطور که از اسمش پیداست، براي مدیریت اسناد موجود روي فضاي میزبانی باید از این مورد استفاده کنیم. مدیریت پرونـده 
تـوان گفـت    کند. به نـوعی مـی   جزء یک ابزار متعارف براي هر نوع کنترل پنل فضاي میزبانی است. اما طرز استفاده از آن فرض می

ها و  پنل دارد که هم ساده است و هم هر نوع کاري که خواسته باشید روي پوشه ) را سیFile Managerمدیریت پرونده (بهترین 
به این قسمت وارد شده تـا نمـاي زیـر     File Managerپذیر است. پس با کلیک روي نماد  ها انجام دهید، به سادگی امکان پرونده

 براي ما به نمایش درآید.

 

هاي سایت شـما بـاز خواهـد شـد. کـار کـردن بـا         در یک سربرگ دیگر ابزار مدیریت پرونده File Managerپیوند  با کلیک روي
خواهید وارد یک پوشـه   ویندوز است و بسیار ساده و شیرین است. مثالً فرض کنید می Explorerمدیریت اسناد، مثل کار کردن با 
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ها هم که کامالً مشـخص اسـت (یـک     وشۀ مورد نظر دوبار کلیک کنید. نماد پوشهشوید و اسناد موجود در آن را ببینید. باید روي پ
کند. دقیقاً مثل حالتی است که روي رایانـۀ خـود بـا     پوشۀ آبی رنگ). هر سند هم داراي یک پسوند است که نوع آن را مشخص می

به رنگ آبی تیره است. این نوار حاوي چند تا ابـزار   اي خواهم داشت که اول از همه به نوار باالي صفحه اشارهکنید.  ها کار می پرونده
نام پرونده یـا   forهاي فضاي میزبانی است. پس کافی است در جعبۀ  است. مهمترین آن ابزار جستجوي سند در بین اسناد و پوشه

رار است در کدام تعیین کنید که این جستجو ق Searchخواهید جستجو شود و از فهرست کشویی  حتی پوشه را وارد کرده که می
را انتخاب کنیـد، تمـامی محـیط فضـاي میزبـانی شـما        All Your Filesقسمت از فضاي میزبانی شما انجام گیرد. مثالً اگر گزینۀ 

را انتخاب کنید، فقط پوشۀ فعلی که همینک درون آن هسـتید مـورد کنکـاش     Current Directoryاما اگر جستجو خواهد شد. 
هایی که حاوي نام مد نظر شـما بودنـد، درون یـک جعبـۀ      ها یا پرونده کلیک کنید، پوشه Goایت اگر روي قرار خواهد گرفت. در نه

دانیـد جایگـاهش    اي باشید کـه دقیقـاً نمـی    کنید باید به دنبال یک پرونده دیگر فهرست خواهند شد. به همین سادگی اگر فکر می
 توانید از این ابزار استفاده کنید. کجاست، می

را به همراه دارد. تنظیماتی مثل نحوة باز شدن اسـناد و   File Managerهم وجود دارد که تنظیمات  Settingsیک دکمه با نام 
هایی که به صورت مخفی در لینوکس هستند. حاال به جزئیات آن کاري نداریم. فقط بدانیـد   همچنین نمایش یا عدم نمایش پرونده

 را فعال کنید. Show Hidden Filesمخفی را به حالت نمایان درآورید، باید گزینۀ  هاي که اگر خواسته باشید پرونده

 

 Explorerوجود دارد که دقیقاً مثل همان فهرست درختی است که درون  File Managerیک فهرست درختی در سمت راست 
واهـد آمـد. در بـاالترین قسـمت آن هـم      تر در بین مسیرهاي مختلف فضاي میزبـانی بـه کـار خ    ویندوز است و براي جابجایی ساده

را  Public_htmlدهد. مثالً اگر همینک در مسیر ریشۀ سایت باشید، عبـارت   اي وجود دارد که مسیر فعلی شما را نشان می جعبه
کلیـک   Goتوانید مسیر مد نظر خود را درون ایـن جعبـه وارد کنیـد و روي     حاال میتوانید ببینید؛ دقیقا مثل تصویر باال.  آن می در
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کنید تا مستقیم به همان مسیر وارد شوید. بدون اینکه خواسته باشید مدام روي چندین پوشه کلیک کنید، یا از فهرسـت درختـی   
 سمت چپ استفاده کنید.

که به رنگ خاکستري روشن است، شامل ابزارهایی که کارکرد هر کدام را خدمت شما  File Managerدومین نوار از باالي 
 هم داد:توضیح خوا

• Fileساخت یک سند (پرونده) جدید : 

• Folderساخت یک پوشۀ خالی : 

• Copyکپی (رونوشت) کردن از یک پوشه یا سند : 

• Moveجابجا کردن یک پوشه یا پرونده، از یک مسیر به مسیر دیگر : 

• Uploadبارگذاري یک سند از روي رایانه به روي فضاي میزبانی : 

• Downloadیک سند از روي فضاي میزبانی به روي رایانۀ شخصی : دانلود (دریافت) کردن 

• Deleteحذف کردن یک سند یا پوشه : 

• Restoreبازگرداندن یک سند یا پوشۀ حذف شده از پوشۀ بازیافت به محل قبلی : 

• Renameتغییر نام یک سند یا پوشه : 

• Edit(در سربرگ جدید) ویرایش یک سند در یک ویرایشگر ساده : 

• Code Editorشود) هاي موجود روي فضاي میزبانی (در سربرگ جدید باز می یشگر کد براي ویرایش پرونده: ویرا 

• HTML Editotr ویرایشگر :HTML گیرد. (این مورد هم در  ال مورد استفاده قرار می ام تی که براي ویرایش کدهاي اچ
 شود) یک سربرگ خالی باز می

• Permissions تغییر جواز دسترسی یا همان :Permission ها. براي اینکه بدانید  اسناد و پوشهPermission  چیست
 کنید. اینجا کلیک

• Viewیا تغییر دهید. : براي نمایش پرونده در یک سربرگ جدید؛ بدون اینکه بتوانید آن را ویرایش 

• Extractخارج کردن یک سند فشرده شده از حالت فشرده : 

• Compressهایی که از قبل آنها را انتخاب کردید. : فشرده کردن اسناد و پوشه 

ید. هایی را انتخـاب کـرده باشـ    یا پرونده  بیشتر ابزارهایی که توضیحات آن را در باال خدمت شما دادم، نیاز دارند که اول شما پرونده
زمینۀ آن به رنگ آبی تیره تبدیل شود.  براي این کار هم کافی است روي هر ردیف مربوط به یک پرونده یا پوشه کلیک کنید تا پس

 هاي دیگر کلیک کنید. را از صفحه کلید بگیرد و روي اسناد و پوشه Ctrlبراي انتخاب چندین سند کافی است کلید 
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هاي سایت کـه همینـک روي رایانـۀ شخصـی شـما       است که براي بارگذاري پرونده Uploadار از مهمترین ابزارهاي این صفحه ابز
هاي سایت خود را که از قبل روي رایانۀ خـود سـاختید را روي فضـاي     خواهید پرونده هستند، کاربرد دارد. مثالً فرض کنید االن می

است که در سربرگ دیگـري، بـه ماننـد     Uploadکمۀ هاي خوب، همین کلیک کردن روي د میزبانی بارگذاري کنید. یکی از روش
اي باز خواهد شد که باید عملیات بارگذاري را انجام دهید. البته دقت داشته باشید که از قبل درون همان مسیري  تصویر زیر، صفحه

 باشید که قصد دارید اسناد بارگذاري شده در آنجا ذخیره شوند.

 

ــده     ــت پرون ــرار اس ــه ق ــیري ک ــد   مس ــا پرون ــته         هی ــاال نوش ــوند را در ب ــره ش ــانی ذخی ــاي میزب ــا روي فض ــا در آنج ــاي م ه
)/home/webnoadmin/public_html     حاال اگر خواسته باشید مسیر را تغییر دهید، بایـد صـفحه را ببینیـد و مسـیر را از .(

توانید اسناد موجود روي حافظۀ رایانۀ  کلیک کنید. حاال به دو روش می Uploadتغییر داده و دوباره روي  File Managerطریق 
خود را انتخاب کنید. بهترین آن این است که آنها را گرفته و به مرکز این صفحه، جایی که با نقطه چین مشخص شـده اسـت رهـا    

توانید اقدام به انتخاب اسـناد   هم می Select Fileکنید. کار بارگذاري به صورت خودکار شروع خواهد شد. اما با کلیک روي دکمۀ 
شود و نیـازي نیسـت کـار دیگـري      کنید، بارگذاري شروع می Openاز روي رایانه و بارگذاري آنها کنید. به محض اینکه سندي را 

 انجام دهید.
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اي با همـین نـام    پرونده وجود دارد که اگر فعالش کنید، اگر از قبل Overwrite existing filesاي با نام  در همین صفحه گزینه
کنـد و   کنـد. یعنـی آن را حـذف مـی     سند فعلی روي فضاي میزبانی شما وجود داشته باشد، پروندة جدید را روي آن بازنویسی مـی 

در پـایین   ”.…“ Go Back toدهد. پس از اینکه کارتان با این صـفحه تمـام شـد، بایسـتی روي      پروندة جدید را جاي آن قرار می
 براي بارگذاري اسناد روي فضاي میزبانی. Uploadاین بود از طریقۀ کار کردن با ابزار  ید.صفحه کلیک کن

. یک نوار ابزار دیگر هم در باالي صفحه وجود دارد که داراي پس زمینۀ سفید File Managerگردیدم به صفحۀ اصلی  حاال بر می
 ت که کارکرد هر کدام به قرار زیر است:است و در تصویر باال هم کامالً مشخص است. داراي ابزارهایی اس

• Homeشود؛  : این همان مسیر پوشۀ خانگی است که در فضاي میزبانی بنده می/home/webnoadmin 

• Up One Levelشود. : براي رفتن به یک مسیر باالتر استفاده می 

• Backشود. : براي رفتن به مسیر قبلی استفاده می 

• Forward شود. در آن بودیم، اما خارج شدیم استفاده می: براي رفتن به مسیري که 

• Reloadشود. : براي بارگذاري مجدد محتویات مسیري که همینک درون آن هستیم استفاده می 

• Select Allکند. : تمامی عناصر موجود در مسیر فعلی را انتخاب می 

• Unselect Allکند. تخاب خارج میبرند را از حالت ان : تمامی عناصري که به حالت انتخاب به سر می 

• View Trashبرد. : شما را به مسیر سطح بازیافت می 

• Empty Trashکند. : سطح بازیافت را خالی می 

پنـل   اي را از طریق سـی  ماند که باید آن را خدمت شما توضیح دهم. زمانی که شما سند یا پوشه اي راجع به سطل بازیافت می نکته
 Trashشود. البتـه   منتقل می Trashشود و به سطل بازیافت با عنوان  کنید، آن پوشه یا پرونده به طور کامل حذف نمی حذف می

توانیم آنها را مجدد بـه مسـیر قبلـی خـود برگـردانیم.       ور ما از بازیافت این است که در اوقات بعدي میبه معناي زباله است! اما منظ
اي را به طور کامـل حـذف کنیـد،     ویندوز شماست. یعنی قبل از اینکه یک داده Recycle Binکارکرد این سطل دقیقاً مثل همان 
آن را  Empty Trashتوانیـد بـا کلیـک روي     دیگر به دردتان نخورد، مـی کنید و پس از آن اگر  اول آن را به سطل زباله منتقل می

هـایی دارد. از جملـه    ها و بدي پنل اضافه شده است و خوبی براي همیشه از روي فضاي میزبانی پاك کنید. این قابلیت اخیراً به سی
توانیـد آن را   مـی  Trash، مجدد با رفتن به اي را اشتباهی حذف کرده باشید هاي این کار این است که اگر شما سند یا پوشه خوبی

هـا و اسـناد موجـود در     کننـد کـه پرونـده    بازیابی کنید. اما از معایب این کار این است که معموالً افراد توجهی به این موضوع نمـی 
Trash در غیر این صورت  آید و باید این پوشه را هر از چند گاهی خالی کنند. جزء فضاي مصرفی فضاي میزبانی آنها به حساب می

) شود. پس بـه ایـن نکتـۀ    Suspendبانی که خریداري کردند، به دلیل استفادة بیش از حد فضاي میزبانی معلق (بسته فضاي میز
 حتماً دقت کافی را داشته باشید.

دیـدن ویـدیوهاي   بـراي  به طور کامل کار کنید.  File Managerیا همان  ها مدیریت پروندهبخش با به این ترتیب شما توانستید 
 Fileتوانید به اینترنت متصل شـده و روي تصـویر زیـر کلیـک کنیـد تـا صـفحۀ ویـدیوي آمـوزش بخـش            آموزش این قسمت می
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Manager پنل براي شما درون مرورگر باز شود و بتوانید آن را به صورت برخط تماشا کنید و یا روي رایانۀ خـود بـه رایگـان     سی
 دریافت کنید.

File Manager سمت اولق 

 

File Manager قسمت دوم 

 

File Manager (ویرایش سند) قسمت سوم 

 

 

 Images ویرایش تصاویر؛

پنـل   تصاویر جزء بهترین نوع محتواي بصري است که شاید نتوان سایتی پیدا کرد که فاقد این نوع محتوا باشد. بر همین اساس سی
شود، سعی کرده نیاز وبمسترها را به ابزارهایی که براي کار کردن بـا تصـاویر    هم به دلیل اینکه یک پنل مدیریت کامل محسوب می

اي از تصاویر را بـه صـورت یکجـا تغییـر انـدازه دهیـد.        خواهید مجموعه کنیم شما می مورد نیاز است را برطرف کند. مثالً فرض می
 تواند براي ما مفید باشد. یلی میپنل خ اینجاست که چنین ابزارهاي سی

 

 هستند:پنل وجود دارد که به این ترتیب  ابزار بسیار مفید و خوب در این بخش از سی 3
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• Thumbnailerدرون یک پوشه هستند. هاي از تصاویري ک : ساخت تصویر بند انگشتی از مجموعه 

• Scaler.تغییر اندازة تصاویر موجود درون یک پوشه : 

• Converterهاي  : تغییر دسته جمعیِ نوع (فرمت) تصویر درون یک پوشه. به عنوان مثال همۀ عکسjpg    را بـه پسـوند
png کند. تبدیل می 

 

با توجه به این توضیحات، حاال به سراغ تک تک این ابزارها خواهیم رفت و نحوة کار کردن با آنها را خدمت شما شـرح خـواهم داد.   
 پس روي پیوند آن کلیک کنید. کنیم.  شروع می Thumbnailerپس اول از 
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اي  خواهید از تمامی آنها نمونه دارد که شما میاي دارید که درون آن مجموعه تصاویري وجود  کنیم شما همین االن پوشه فرض می
شود. پس در صفحۀ دیگـري کـه    ) گفته میThumbnailاي دیگر بسازید. به این تصاویر کوچک معموالً بندانگشتی ( دیگر با اندازه

 public_html مـتن  در اینجـا مـا روي  اي شوید که تصاویر شما در آنجا قرار گرفتـه اسـت.    شود، باید وارد پوشه براي شما باز می
. اگر خواسته باشید وارد پوشۀ خاصی شوید، باید روي نماد پوشۀ آبی رنگ که در کنار متن پوشه وجود دارد کلیـک  کنیم کلیک می

شود. در این مرحله باید مشخصات تصویر بندانگشتی را تعیین کنیم. ابعاد تصاویر  صفحۀ دیگري براي ما باز می کنید. در هر صورت
 اید به واحد درصد تعیین کنید.جدید را ب
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کلیک کنید. اگـر گزینـۀ    Thumbnail Imagesهاي مورد نظر وارد کرده و روي  باید واحد طول و عرض را به ترتیب درون جعبه
Keep Aspect Ratio شـود و   ها رعایت مـی  را انتخاب کنید، در تغییر بازتولید تصاویر با اندازة جدید، نسبت طول و عرض عکس

هم ابعاد تصـاویر جدیـد    Reset Dimensionsها به صورت کشیده در نیایند. با کلیک کردن روي دکمۀ  گردد که عکس باعث می
تبدیل اندازه به اتمام رسید، توضیحی مثل تصویر زیر به شما نشان  زمانی که کار ) بر خواهند گشت.25به همان واحد پیش فرض (

هاي بند انگشـتی سـاخته شـده در     دهد. در مورد ما عکس داده خواهد شد که مسیر ذخیره شدن تصاویر جدید را به شما نشان می
 از ریشۀ فضاي میزبانی ذخیره شده است. thumbnailsپوشۀ 

 

شـده و   File Mangerشود، وارد  هستند و با کلیک روي پیوندي که به شما داده می -tnیشوند شوند با پ هایی که تولید می عکس
توانسـتیم از آن اسـتفاده    که به راحتـی مـی   Thumbnailerتوانید نتیجه را به صورت عیبی ببینید. این بود از توضیحات ابزار  می

 ا به صورت نسبتی تغییر اندازه دهیم.کنیم و مجموعۀ عظیمی از تصاویر موجود روي فضاي میزبانی خود ر

ایـن کـار را    Scalerاز پایین صفحه و رفتن به بخش  Go Backکه با کلیک روي  Scalerرویم سراغ ابزار بعدي با عنوان  حاال می
بنـده روي   انجام خواهیم داد. در اینجا هم شما باید مسیري که تصاویر شما براي تغییر اندازه وجـود دارد را انتخـاب کنیـد. مجـدد    

puclic_html کنم و وارد پوشۀ  کلیک میthumbnails    خواهم شد. این ابزار به شما امکان تغییر اندازة تصاویر به صـورت تکـی
 دهد و گروهی قادر به انجام این کار نیستید. را می
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 Newاي به مانند تصویر زیر براي شما باز خواهد شد. در قسمت  در آخرین مرحله باید روي عنوان یک عکس کلیک کنید و صفحه

Dimensions    توانیـد از بخـش    شما باید ابعاد تصویر جدید را به واحد پیکسل وارد کنید. اما به جاي استفاده از ایـن قسـمت مـی
percent دانید گزینۀ  رد کنید. االن میواحد را به صورت درصدي واKeep Aspect Ratio    قرار است چه کاري را انجـام دهـد؛

 توانید آن را فعال یا غیرفعالش کنید. می

را فعال کنید و مسیر خاصـی را در جعبـۀ زیـرین آن وارد     Retain a copy of the old image asاگر در پایین صفحه گزینۀ 
نسـخۀ  کند. دقت داشته باشید که این ابـزار   با اندازة اصلی را در آن مسیر براي شما ذخیره می اي از تصویر قدیمی کنید، یک نسخه

 کلیک کنید. Scale Imageتوانید روي دکمۀ  اصلی تصویر شما را حذف خواهد کرد. حاال می
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کلیـک   Converterتصاویر کـاربرد دارد. پـس روي    (پسوند) که براي تبدیل نوع Imagesرسیم به آخرین ابزار از بخش  و اما می
اي را انتخاب کنید کـه درون   توانید یک پوشه است. یعنی می Thumbnailerکنیم. طریقۀ کار کردن با این بخش، مثل بخش  می

بـه جـاي    وارد شدن به داخـل یـک پوشـه،    براي خواهید آنها را به یک پسوند دیگر تبدیل کنید. آن اسناد تصویري است و شما می
 انتخاب آن، باید روي نماد پوشه کنار نام آن کلیک کنید.

یل پسوند به شـما نمـایش داده   اي که تصاویر مورد نظر شما در آنجا قرار دارد کلیک کنید تا تنظیمات تبد در هر صورت روي پوشه
 شود.
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 اتنخاب کنید؛ که شامل این موارد است: شود باید نوع پسوند تصاویر مقصد را از فهرست کشویی که به شما نمایش داده می

• Png) تصاویر کم حجم البته براي اسناد گرافیکی که داراي شیب رنگ :Gradient.نیستند ( 

• Jpgشوند. : اسناد گرافیکی کم حجم که بیشتر براي تصاویر وب استفاده می 

• Gif.معموالً اسناد گرافیکی متحرك هستند : 

• Bmpهاي تصویري بیت مپ. : فایل 
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شان را دارید، ممکن است زمان صـرف شـود تـا     کلیک کنید، بسته به تعداد تصاویري که قصد تبدیل convertدر نهایت اگر روي 
 نتیجه به شما به صورت زیر برگرندانده شود.

 

پنل که به این صورت توانستید از آنها براي مقاصد خود استفاده کنید. البته در بیشتر مواقع  سی  Imagesاین بود از آموزش بخش 
اگر از نرم افزارهاي سیستم مدیریت محتوا استفاده کنید، با انجام تغییرات توسط این ابزارها ممکن است مشکالتی براي سایت شما 

 پنل براي سایت خود استفاده کنید. کنم از هر بخش سی ید، به شما توصیه میده پیش آید. پس با علم به اینکه چه کاري انجام می

 

 

 

 Directory Privacy ها؛ حریم خصوصی پوشه

هسـتند، بـراي هـر کسـی قابـل       public_htmlهایی که در ریشۀ سـایت یـا همـان     ها و پوشه دانید، پرونده همانطور که حتماً می
اي از مـوارد   توانند صفحات سایت ما را مشاهده کنند. اما در پـاره  دسترسی هستند؛ که اگر این طور نبود، بازدید کنندگان اصالً نمی

ه نیاز مـا  هاي مختلف بنا ب اي را از دسترس دیگران خارج کنیم که براي انجام این کار راه ممکن است خواسته باشیم پوشه یا پرونده
اي از فضـاي میزبـانی    پنل اقدام کرده و روي پوشه سی Directory Privacyها این است که از بخش  وجود دارد. یکی از این روش

هـاي درون آن پوشـه دسترسـی داشـته      خود رمز عبور قرار دهیم. تا از این به بعد هر کسی که خواسته باشید به اطالعات و پرونده
 ي و رمز عبور را وارد کند و سپس قادر به انجام این کار باشد.باشد، اول نام کاربر
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 FILESاز جعبۀ  Directory Privacyپنل، به این قسمت اشاره خواهیم داشت. پس روي پیوند  در این بخش از کتاب آموزش سی
اي که قصد گذاشتن رمز روي آن  هاي به مانند تصویر زیر براي ما باز خواهد شد که باید پوش کنیم. صفحه در صفحۀ اصلی کلیک می

در ریشۀ هاست رمز عبـور قـرار دهـیم. پـس      jamalخواهید روي پوشۀ  را داریم، انتخاب کنیم. حاال فرض کنید که ما در اینجا می
بـه مـن    puclic_htmlهـاي درون   کنم که فهرست پوشه است کلیک می public_htmlروي پوشۀ زردرنگی که در کنار عبارت 

کنـد کـه شـما     پنـل فـرض مـی    شود. دقت داشته باشید که اگر روي عنوان هر پوشه، به جاي نماد آن کلیک کنید، سینشان داده 
 خواهید روي آن رمز بگذارید. پس به این نکته دقت کافی را داشته باشید. می

 

(به جاي اینکه روي نماد پوشۀ آن کلیک کنم) تا به صفحۀ تنظیمات گذاشـتن رمـز    کنم کلیک می jamalحاال من روي نام پوشۀ 
کلیـک   UP One Levelعبور براي آن وارد شوم. هر وقت احساس کردید باید به یک مرحلۀ بـاالتر وارد شـوید، بایـد روي پیونـد     

 کنید. 

 

. در قسـمت اول  Create Userو  Security Settingsصفحۀ تنظیمات قرار دادن رمز عبور به دو بخش کلی تقسیم شده است؛ 
 Password protect thisخواهید رمـزي را بـراي پوشـۀ فعلـی قـرار دهیـد یـا خیـر. پـس گزینـۀ            باید تعیین کنید که آیا می
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directory       را فعال کرده و یک نـامی را بـه عنـوان برچسـب در جعبـۀEnter a name for a protected directory  وارد
د. این نام یک برچسب است و با نام خود پوشه نباید اشتباهی گرفته شود. این برچسب در زمانی که فرد مـورد نظـر قصـد وارد    کنی

توانیـد در اینجـا    شدن به پوشه را دارد به وي نشان داده خواهد شد. برخی از مواقع توضیحات شما براي نمایش دادن به کـاربر مـی  
 کلیک کنید. Saveوارد شود. حاال روي دکمۀ 

 

 

) مشخصات کاربري که قرار است به ایـن  Create Userکلیک کنید و از قسمت دوم صفحه ( Go Backروي  در حال حاضر باید
 پوشه دسترسی داشته باشد را وارد کنید.

•  Usernameد کنید.: یک نام کاربري را وارد کنید که فرد براي دسترسی به محتویات این پوشه، این نام کاربري را وار 

• New Password.یک رمز ورود قوي براي ورود به این پوشه وارد کنید : 

• Confirm Password.همان رمز عبور قبلی را در این جعبه هم وارد کنید : 

• Password Strength این نشانگر قدرتمند بودن رمز عبوري است که شما تعیین کردید با کلیک روي :Password 

Generator پنل به صورت تصادفی براي شما تولید کرده است استفاده کنید. قادرید از یک رمز عبور قوي که خود سی 
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 کلیک کنید کاربر خاص همین پوشه به همراه مشخصات ورود آن ساخته شود. Saveدر نهایت روي 

 

 

اضافه شده که کاربرانی که تا  Authorized Usersکلیک کنید خواهید دید که یک بخش دیگر به نام  Go Backحاال اگر روي 
دهـد. اگـر یکـی از آنهـا را انتخـاب       به االن تعیین کردید که بتوانند به محتویات این پوشه دسترسی داشته باشند را به ما نشان می

 کلیک کنید، دسترسی آن کاربر با نام کاربري و رمزعبور خودش به این پوشه حذف خواهد شد. Delete Userکنید و روي 
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دقت داشته باشید که مسیر پوشۀ مد نظر ما را در باالي همین صفحه نمایش داده است تـا اشـتباهی روي یـک پوشـۀ دیگـر رمـز       
 به این صورت زده است: Directory Privacyنگذارید. االن مسیر پوشۀ جاري را در باالي صفحۀ 

 

یـک   jamalکلیک کنیم، خواهیم دید که در کنـار نمـاد پوشـۀ     Up One Levelکلیک کنیم و دوباره روي  Backحاال اگر روي 
 عالمت قفل زده شده که نشان دهندة این است که پوشۀ مذکور داراي محدودیت دسترسی است.

 

از طریق مرورگر به نشانی اینترنتی پوشۀ کند یا خیر، بهتر است  براي اینکه امتحان کنیم که ببینیم آیا همه چیز به درستی کار می
jamal  :مراجعه کنیمhttp://webnolog.ir/jamal 

 

 Passwordو رمز عبور کاربر را در جعبـۀ   User Nameهمانطور که در تصویر باال شاهدش هستید، باید نام کاربري را در جعبۀ 
االن به بعد فقـط   دسترسی داشته باشیم. از jamalتوانیم به محتویات درون پوشۀ  کلیک کنیم. حاال می Log Inوارد کنیم و روي 

اي کـه روي فضـاي    شوند که نام کاربري و رمز عبور مورد نظر را دارند. شما براي هر نوع پوشـه  jamalتوانند وارد پوشۀ  کسانی می
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توانید روي آن رمز بگذارید. اگر رمز اشـتباهی وارد شـود، خطـاي     می Directory Privacyمیزبانی خود دارید، با استفاده از ابزار 
برگردانده خواهد شد. در خیلی از مواقع این کار باعث افزایش امنیت سایت ما خواهد شد. دقت داشته باشید که اگر روي یک  401

کند. بـراي برداشـتن رمـز از     هاي زیر مجموعۀ آن هم این قاعده صدق می پوشه به روش مذکور رمزي را گذاشته باشید، براي پوشه
 Password protectوارد پوشۀ مورد نظر شـده و تیـک گزینـۀ     Directory Privacyروي یک پوشه هم کافی است از طریق 

this directory  را بردارید و رويSave .کلیک کنید 

 

 

 

 Disk Usage مقدار مصرف فضاي دیسک؛

 "از فضاي دیسک سخت شده مقدار استفاده"عناي شود، به م پنل محسوب می سی Filesاین بخش که زیر مجموعه اي از ابزارهاي 
هاي هر سرویس فضاي میزبانی (هاست) مقدار فضایی از حافظۀ سخت است که بـه شـما بـراي     از آن جایی که یکی از ویژگی است.

هایی از سایت شما چـه مقـدار از فضـاي     شود، بسیار کاربردي است که ببینید چه بخش ذخیرة اسناد سایت شما اختصاص داده می
شود شما بتوانید یک کنترل کـاملی روي فضـاي میزبـانی خـود داشـته       مشغول کرده است. که این باعث می هاست شما را به خود

 باشید.

 

این بخش به دو قسمت کلی تقسیم شده است که اول تا صفحۀ این ابزار براي ما باز گردد.  کنیم کلیک می Disk Usageپس روي 
هاي موجود در پوشۀ خانگی را هم بـه صـورت عـددي و هـم بـه       مصرف پوشهاین قسمت میزان به سراغ قسمت اول خواهیم رفت. 

هاي موجـود در مسـیر    توان فهمید که همینک چه مقدار از فضاي میزبانی ما را پوشه دهد. با یک نگاه می صورت نموداري نشان می
 خانگی پر کرده است.

م به واحد مگابایت نشان داده شده است. و در سـتون آخـر   حج Sizeتوانید ببینید. در ستون  نام پوشه را می Locationدر ستون 
اي که بیشترین حجـم را پـر کـرده     پوشهمیزان فضاي مصرف شده به صورت نموداري نمایش داده شده است.  Disk Usageیعنی 

ویر زیـر پوشـۀ   در تصـ انـد.   ها به نسبت آن تعیین وضعیت شده است به صورت نمودار تمام رنگی نشان داده شده است و دیگر پوشه
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public_html ) هـاي موجـود در    مگابایت) و پس از آن پرونـده  27.70که همان پوشۀ ریشۀ سایت ماست، بیشترین حجم را دارد
را بـه خـود    MB 14.44)، که چیزي حـدود  Files in hidden subdirectoriesهاي مخفی در رتبۀ بعدي قرار دارند ( زیرپوشه

در یک سـربرگ دیگـر از    File Managerدر ضمن با کلیک کردن روي عنوان هر پوشه، محتواي همان مسیر در  اختصاص دادند.
 توانید حجم هر پرونده را به صورت تک تک بررسی کنید. مروگر شما باز خواهد شد و می

ود را مشـاهده کنـیم. در   پس به همین سادگی توانستیم یک دید اجمالی بسیار خوب از وضعیت فضاي استفاده شده از هاسـت خـ  
پایین همین جدول هم دو خط متن به صورت ضخیم وجود دارد که وضعیت کلـی مقـدار فضـاي میزبـانی مصـرف شـده را نشـان        

مگابایت  500مگابایت از کل فضاي میزبانی استفاده شده است که کل مقدار فضاي مجاز اختصاص داده شده به ما  43.64دهد.  می
 است.

 

در اینجـا شـما    دهـد.  که همان اطالعات قبلی را به شکلی دیگر نشان مـی  Disk Usageرویم به سراغ قسمت دوم صفحۀ  حاال می
هاي موجود در پوشۀ خانگیِ خود را ببینید، بلکه هر زیر پوشـۀ دیگـري کـه درون     توانید حجم استفاده شدة پوشه عالوه بر اینکه می
جمش قابل نمایش است. براي این کار باید روي عالمت پیکان سمت چپ نام هر پوشه کلیـک  هاي شماست هم ح هر کدام از پوشه

توانید حجم آنها را به ترتیب به واحدهاي مگابایت  هاي دوم و سوم می هاي زیرین آن نمایش داده شود. حاال در ستون کنید، تا پوشه
 هاي آن را بررسی کردیم. را باز کردیم و حجم زیرپوشه public_htmlو بایت ببینید.  مثالً در تصویر زیر ما آمدیم و پوشۀ 

وجـود دارد کـه بـا انتخـاب هـر کـدام از دو گزینـۀ روبـرو آن،          Sort directories byدر باالي همین بحث یک گزینه با عنـوان  
 توانید نحوة چیدمان عناصر در جدول زیرین را تعیین کنید: می

• Name شوند. الفباي انگلیسی مرتب می: براساس نام و به ترتیب حروف 

• Disk Usageشوند. : براساس میزان مصرف هر پوشه، از بیشترین به کمترین مرتب می 

www.takbook.com



۳۹ 
 

خواهید موارد در جدول نشان داده شـود. بـا کلیـک روي عنـوان هـر       توانید تعیین کنید که به چه ترتیب می بر اساس نیاز خود می
 راي شما باز خواهد شد.ب File Mangerپوشه، محتویات همان مسیر در 

 

اي که باید خدمت شما عرض کنم این است که در خیلی از مواقع ممکن است حجمـی کـه در اینجـا نشـان داده شـود، بـا        اما نکته
یـک سـند معمـوالً    شود، اندکی متفاوت باشد. دلیل این موضوع این است که  به شما نشان داده می File Mangerحجمی که در 

ها نیستید.  شما قادر به دیدن حجم پوشه File Managerکند. در ضمن در  وي فضاي دیسک حجم اشغال میبیشتر از حجمش ر
مشخص شده است. این حجم خود پوشه است و نه محتویـات درون آن. بـراي    4ها با عدد  اگر دقت کرده باشید، حجم تمامی پوشه

کنید که توضیحات آن را در این بخش خـدمت شـما ارائـه     مراجعه Disk Usageدیدن حجم محتویات درون پوشه باید به بخش 
 دادم.

پنل خود، مسئول میزان فضاي مصرف شدة خود هستید. در خیلـی   دقت داشته باشید که شما به عنوان صاحب حساب کاربريِ سی
ه و باعث تجاوز از حجم ها و اسناد اضافی روي فضاي میزبانی شما تلمبار شد از مواقع ممکن است به دلیل عدم کنترل درست، پوشه

دهد که همین االن بفهمید کدام  به شما این امکان را می Disk Usageه در طرح فضاي میزبانی شما گردد. بخش مجاز تعیین شد
 خود است که آنها را حذف کنید. هاي بی قسمت از فضاي میزبانی شما داراي پرونده
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 Web Disk وب؛ تحت دیسک

 روي شبکه توانیم به یک حافظه یا دیسک دیگر به معناي دیسک تحت وب است که از طریق رایانۀ شخصی می Web Diskعبارت 
هـا بـراي مـدیریت     متصل شویم و به مانند یک پوشۀ عادي روي رایانه با اطالعات درون آن رفتار کنـیم. ایـن روش هـم از بهتـرین    

کنـیم و   پنلِ خـود متصـل مـی    سی Web Diskن مثال ما رایانۀ خود را به هاي روي فضاي میزبانی ماست. به عنوا ها و پوشه پرونده
کنـیم. حـاال مسـیر ریشـۀ      اي که به صورت میانبر روي میزکار ویندوز ما نقش بسته است را با دوبار کلیک بـاز مـی   پس از آن پوشه

يِ رایانه با آن رفتـار کنـیم. البتـه تنهـا زمـانی      هاي عاد ها و پوشه توانیم به مانند پرونده بینیم و می سایت خود را درون آن پوشه می
 توانیم این کار را انجام دهیم که به اینترنت متصل باشیم. می

 

پنـل وارد   براي استفاده از دیسک تحت وب اول باید تنظیمات آن را انجام دهیم و براي انجام تنظیمات باید به ایـن قسـمت از سـی   
 هاي مختلفی است. شود، حاوي قسمت اي که براي ما باز می صفحه کنیم. کلیک می Web Diskشویم. پس روي 

1- Main Web Disk Accountتوانید از آن استفاده کنید. دهد که می : حساب اصلی وب دیسک را نشان می 

2- Create an Additional Web Disk Account      براي ساخت یک حسابِ وب دیسـک جدیـد از ایـن قسـمت بایـد :
 اقدام کنید.

3- Manage Additional Web Disk Accountsهاي وب دیسـکی کـه تـا بـه حـال سـاختید،        : براي مدیریت حساب
 توانید از این بخش روي آنها کنترل کاملی داشته باشید. می

پنل به این صورت هستند که شما اول باید حساب کاربري مد نظر را بسازید. سپس از آنها استفاده کنیـد. مـثالً    بیشتر ابزارهاي سی
رابطۀ با وب دیسک هم همین طور است. اول شما باید به تعداد مورد نیاز حساب بسازید و پـس از آن تنظیمـات اتصـال بـه آن      در

در ساخت حساب معموالً محدودیتی وجود ندارد. ولی به طور متعارف براي هـر شخصـی   حساب از طریق رایانۀ خود را انجام دهید. 
 توانید حساب وب دیسک بسازید. میزبانی شما دسترسی داشته باشد، می هاي روي فضاي که قرار است به پرونده

 توانید به آن متصل شوید. به تصویر زیر نگاه کنید: پنل می یک حساب پیش فرض هم وجود دارد که با همان رمز ورود به سی
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توانیـد از آن اسـتفاده    همان حساب وب دیسک پیش فرضی است که از همان ابتدا وجود دارد. شـما مـی   webnoadminحساب 
توانید بفهمید شخصی که قرار است با ایـن حسـاب    می Directoryکنید. این حساب قابل ویرایش و حذف کردن نیست. از ستون 

 Actionsهاي زیرین آن دسترسی دارد. در ستون  ی (/) و پوشههاي موجود در مسیر پوشۀ خانگ وارد فضاي میزبانی شود، به پرونده
کلیـک کنـیم و    Access Web Diskخـواهیم روي   بینید که ما االن می توانید روي این حساب انجام دهید را می کارهایی که می

وجـود دارد   Enable Digest Authenticationمان را از طریق رایانه به این حساب فراهم کنیم.یک گزینه هم به نام  دسترسی
کنید. براي این نسخه از وینـدوزها حتمـاً    را فعال می 8و  7که اگر روي آن کلیک کنید، تعیین هویت مخصوص ویندوزهاي ویستا، 

 فعال باشد. در غیر این صورت وب دیسک شما کار نخواهد کرد. Digest Ahthenticationباید 

شود، ببینیم بایـد چـه    کنیم تا در صفحۀ دیگري که براي ما باز می کلیک می Actionsاز ستون  Access Web Diskحاال روي 
 کار کنیم تا به این وب دیسک از طریق رایانۀ خود متصل شویم.

 

دانیم که اگر خواسته باشید بـه صـورت دسـتی از طریـق      یک دسته اطالعات کلی در باالي صفحه نشان داده شده است. مثالً ما می
 sshرا جهـت ورود از طریـق    2078سیستم عامل رایانۀ خود به وب دیسک متصل شویم، باید شـماره درگـاه    انجام تنظیمات روي

اسـتفاده کنـیم کـه حالـت سـادة ورود بـه وب دیسـک اسـت، بـدون           2077تنظیم کنیم. در غیر این صورت باید از شماره درگـاه  
 رمزگذاري روي اطالعات ما.
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بینید که باید از بین آنها، نوع سیستم عاملی که همینک روي رایانۀ شخصـیِ   م عامل را میاما در پایین صفحه شما چهار نوع سیست
ترین شیوه راهنمایی خواهد کـرد کـه بـدون اینکـه درگیـر       پنل در این قسمت شما را به ساده شما نصب است را انتخاب کنید. سی

که به صورت پیش فرض وجود داشت، بلکه هر نوع  مسائل فنی شوید، به وب دیسک خود متصل شوید. نه تنها حساب وب دیسکی
 سازید (با طریقۀ ساخت چنین حسابی در ادامه آشنا خواهید شد). حساب وب دیسکی که از االن به بعد خودتان می

 Digestویژگـی   Web Diskتوجـه: اگـر اخطـار زیـر بـه شـما نشـان داده شـد، بدانیـد کـه حتمـًا بایـد اول از صـفحۀ اصـلی               

Authentication توانید بهره ببرید. هاي جدید ویندوز براي اتصال به وب دیسک نمی را فعال کنید. در غیر این صورت از نسخه 

 

کلیـک   Microsoftاست، پس روي فهرسـت کشـویی بخـش مـرتبط بـا       8کنیم نسخۀ سیستم عامل ما ویندوز  حاال ما فرض می
 کنیم.  را انتخاب می Widnows 8کنیم و گزینۀ  می

 

پس از انتخاب نوع سیستم عامل، توضیحات نحوة اتصال به وب دیسک به صورت مرحله به مرحله البته بـه زبـان انگلیسـی بـه مـا      
نمایش داده خواهد شد. حاال باید طبق راهنما عمل کنیم. اما در بیشتر مواقع بهترین کار این است کـه پرونـدة نصـب خودکـار وب     

دریافت کنید و با دوبار کلیک روي پروندة دانلـودي،   Download Quick Start Script دیسک را با کلیک روي دکمۀ آبی رنگ
 مراحل را ختم کنید.
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 Open File – Securityخواهـد بـود کـه پـس از اجـراي آن، درون پنجـرة        vbsبراي سیستم عامل ویندوز معموالً یک پروندة 

Warning  رويOpen خواهد کرد به حساب وب دیسک مورد نظر متصـل شـده و بـه     کلیک کنید. پس از آن ویندوزِ شما سعی
 کلیک کنید. OKشما خواهد گفت که ممکن است اندکی طول بکشد. پس به مانند تصویر زیر باید روي 

 

) حسـاب وب دیسـک   Password) و همچنین رمـز عبـور (  Usernameخواهد که نام کاربري ( پس از آن هم ویندوز از شما می
د. از آن جایی که ما در حال استفاده از حساب پیش فرض وب دیسک هستیم، پس باید نـام کـاربري و رمـز عبـور     خود را وارد کنی

را انتخاب کنید، هر بـار کـه خواسـته باشـید دوبـاره وب       Remember my credentialsاگر گزینۀ  پنل را وارد کنیم. خود سی
 کند. ور را وارد کنید. چرا که ویندوز آن دو را ذخیره میدیسک خود را باز کنید، نیازي نیست نام کاربري و رمز عب
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هـاي فضـاي    ها و پوشـه  شما به وب دیسک خود متصل خواهید شد و با پرونده OKاگر همه چیز درست باشد، با کلیک روي دکمۀ 
و رها کنید تا روي فضاي  ها را درون آن بکشید یعنی پروندهتوانید برخورد کنید.  می Explorerدرون میزبانی خود مثل یک پوشه 

میزبانی شما بارگذاري شوند و یا همین کار را برعکس انجام دهید. با حذف کردن هر پوشه یا پرونده از درون پوشۀ وب دیسک، آن 
 پوشه یا پرونده از روي فضاي میزبانی شما حذف خواهد شد.

 

از طریق رایانۀ ویندوزي بود. نکتۀ جالب اینجاست که شما از طریق انواع دیگـر سیسـتم عامـل و     Web Diskاین مراحل اتصال به 
اي کـه بایـد    پنل خود متصل شوید. براي این کار کافی است در مرحله توانید به وب دیسک سی هاي دیجیتالی دیگر هم می دستگاه

 Mobile Operatingنتخاب کنید. مـثالً از فهرسـت کشـویی    نوع سیستم عامل را انتخاب کنید، سیستم عامل دستگاه خود را ا

System توانید  میAndroid  را انتخاب کنید و با دانلود و نصب کردن برنامۀ کاربريCpanel Web Disk  روي گوشی اندروید
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هـاي فضـاي    یـد پرونـده  خود، و وارد کردن اطالعات اتصال به وب دیسک وارد شوید. که بدین ترتیب در هر کجا با گوشیِ خود قادر
 پنل هیچ وقت به این سادگی نبوده است. میزبانی خود را کنترل کنید. مدیریت سایت با استفاده از سی

 

 

 FTP Accounts ؛FTPهاي  حساب

هـاي   هـا اسـتفاده از حسـاب    هاي سایت شما وجود دارد که یکی از بهترین این روش هاي مختلفی براي مدیریت اسناد و پوشه روش
FTP دهد از روي رایانۀ شخصیِ خود با استفاده از یک نرم افزار  است که به شما امکان میFTP   به فضاي میزبانی خود متصل شـده

پنل خود  توانید بدون اینکه نیاز داشته باشید وارد سی هاي سایت خود را کنترل کنید. با این روش به سادگی می ها و پوشه و پرونده
هـاي   هاي مختلف کنتـرل اسـناد سـایت، حسـاب     مدیریت کنید. همانطور که گفته شد، با توجه به روش شوید، اسناد سایت خود را

FTP دهد، به مثابۀ  کاري که این ابزار براي ما انجام می شود. ها محسوب می از بهترین روشWeb Disk  .است. ولی از روشی دیگر
توانیـد   مـی  FTPهاي  و حساب Web Diskطرف دیگر همین کاري که با پس شاید بتوان این ابزارها را جایگزین همدیگر نامید. از 

هـاي روي فضـاي    ها و پوشه پنل براي مدیریت پرونده بینید که سی هم قادري انجام دهید. پس می File Managerانجام دهید، با 
 هاي مختلف را مهیا کرده است. میزبانی شما، روش

 

را به شما به صورت کامل آموزش دهیم. پس اول با داستان آن شـما   FTPپنل سعی خواهد شد  در این قسمت از کتاب آموزش سی
پنل بسازید. پـس   براي خود از طریق سی FTPرا آشنا خواهم کرد. دقت داشته باشید قبل از هر کاري باید به تعداد دلخواه حساب  

هـایی   ها و پوشه شوید و همان پرونده به حساب خود متصل می FileZillaمثل  FTPر سمت مشتريِ از آن با استفاده از یک نرم افزا
توانید آن را مدیریت کنیـد. مـثالً    دیدید از این طریق هم براي شما قابل دسترس است و می می File Managerکه مثالً از طریق 

پس در اولـین گـام بایـد     هایی را دریافت (دانلود) کنید. د یا پروندهیک پرونده را روي مسیري از فضاي میزبانی خود  بارگذاري کنی
پنل خود را  خود را بسازید. البته ما در همان اول که سی FTPوارد شده و حساب  FTP Accountsپنل شده و به قسمت  وارد سی

توان وارد  ارد که با استفاده از آن میپنل وجود د ِ پیش فرض با همان نام کاربري و رمز عبور سیFTP گیریم، یک حسابِ تحویل می
ي کـاربردي، یـک   ها دیگري را بسازیم. البته بهتر است که براي استفاده FTPحساب خود شویم. بدون اینکه خواسته باشیم حساب 

 حساب دیگري را تعریف کنیم.

 دهندة این صفحه است: خواهیم شد و خواهیم دید که سه قسمت کلی تشکیل FTP Accountsبراي این منظور وارد صفحۀ 
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4- Add FTP Account.براي ساخت حساب کاربري باید از قسمت اقدام کرد : 

5- FTP Accoutnsتوان دید. هایی که تا به حال ساخته شده است را از اینجا می : حساب 

6- Special FTP Accountsهاي خاص در اینجا فهرست شده است. فرض یا همان حساب هاي پیش : حساب 

وجـود دارد کـه    FileZillaبینید که در بین این توضیحات یک پیوند با عنوان  در باالترین قسمت این صفحه، شما توضیحاتی را می
). Download FileZilla Clientرا دانلود کنیـد (بـا کلیـک روي دکمـۀ      FileZillaتوانید نرم افزار  اگر روي آن کلیک کنید، می

که ساختید این کار الزم است. پس بهتر است اول این کار را انجام داده و این برنامه را روي رایانۀ  FTPهاي  براي استفاده از حساب
 خود نصب کنید. 

 

سازید، یک نام کـاربري   بسازید. زمانی که حسابی را می FTPیک حساب  Add FTP Accountدر مرحلۀ بعدي شما باید از بخش 
 به فضاي میزبانی متصل شوید. FileZillaتوانید به وسیلۀ نرم افزاري مثل  و رمز عبوري را خواهید داشت که با استفاده از آنها می

 

 در ادامه آورده شده است. FTPتوضیحات هر گزینه براي ساخت حساب 
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7- Log In       نام کاربري حساب را باید در اینجا وارد کنید. عبارت بعد از این جعبه به صـورت خودکـار بـه نـام کـاربري ایـن :
 با خطا مواجه نشوید. FTPاضافه خواهد شد. این نکته را در نظر داشته باشید که در هنگام اتصال به حساب  FTPحساب 

8- Password      ارد کنیـد. بهتـرین کـار ایـن اسـت کـه روي روي دکمـۀ        : رمز عبـور ایـن حسـاب را بایـد در ایـن جعبـه و
Password Generator پنل کمک بگیرید و یک رمز عبور قوي را انتخاب کنید. کلیک کرده و از سی 

9- Password (Again).همان رمز عبور موجود در جعبۀ قبلی را باید در اینجا هم وارد کنید : 

10- Strengthتر باشد، بهتر است. دهد که هر چقدر به رنگ سبز نزدیک ی: میزان قدرت رمز عبور شما را نشان م 

11- Directory آن مسیري که کاربر زمان ورود به این حساب :FTP شـته  هاي آن دسترسـی دا  ها و پوشه تواند به پرونده می
پوشۀ  شود، به عیین کنید. اگر خالی بگذارید، کاربري که با این حساب وارد فضاي میزبانی میتوانید ت باشد را در اینجا می
اي را وارد  توانیـد نـام پوشـه    . اما میو دسترسی خواهد داشت خواهد شد است وارد webnoadminخانگی که در اینجا 

 کنید که کاربر فقط به اطالعات درون و زیرمجموعۀ آن دسترسی داشته باشد.

12- Quota میزان محدودیتی که این حساب :FTP لـود (بارگـذاري) داشـته باشـد را در     قرار است براي دانلود (دریافت) و آپ
مگابایت کاربر اجازه خواهد داشت تا  200را تعیین کنید، فقط تا میزان  200توانید تعیین کنید. مثالً اگر مقدار  اینجا می

 انتخاب کنید، محدودیتی از این نظر اعمال نخواهد شد. Unlimitedاطالعات بارگذاري و دریافت کند. اگر گزینۀ 
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کلیک کنید و  Create FTP Accountبایست روي دکمۀ  شما تمام شد، می FTPهاي حساب  که کار تعیین مشخصهپس از این
 همین صفحه شاهد باشید. FTP Accountsتوانید این حساب را در بخش  تا حساب براي شما ساخته شود. پس از آن می

 

توانید آنها را به صورت ردیفی در اینجا ببینید و اگر خواسته باشید تغییـري روي   تا االن ساخته باشید، می FTPبه هر تعداد حساب 
مسـیري کـه ایـن حسـاب      Pathبینید. در ستون  نام کاربري حساب را می Log inآنها بدهید، این کار قابل انجام است. در ستون 

میزان محدودیتی که براي این حساب تعیین شده است  Usage/Quotaتون دهد. در س کاربري به آن دسترسی دارد را نشان می
خودتـان   FTPتوانید ببینید. تمـامی ایـن مـوارد را در زمـان سـاخت حسـاب        و همچنین میزان مصرف شده ازاین محدودیت را می

 توانستید تعیین کنید. می

 که توضیحات هر کدام به این صورت خواهد بود:توانید ببینید  چند تا دستور می Actionsاما در ستون آخر با عنوان 

13- Change Password     اگر خواسته باشید رمز عبور این حساب را تغییر دهید باید روي ایـن گزینـه کلیـک کنیـد و در :
 کنید. FTPشود، مبادرت به تغییر رمز عبور همان حساب  بخشی که در همین صفحه براي شما باز می

14- Change Quota توانید همان محدودیت میزان دریافت و بارگذاري که تعیـین کردیـد را    این گزینه، می: با کلیک روي
 ویرایش کنید.

15- Delete با کلیک روي این گزینه، قادرید این حساب :FTP .را حذف کنید 

16- Configure FTP Clientتوانیـد دسـتورالعمل نحـوة     : با کلیک روي این گزینه، بخشی براي شما باز خواهد شد که می
فعال کنیـد. بـا کلیـک     CoreFTPیا  FileZillaپی مثل  تی روي نرم افزار سمت مشتري اف FTPال کردن این حساب فع

مخـتص نـرم افـزار را     FTPتوانید پروندة پیکربنديِ ایـن حسـاب    می FTP Configuration Fileروي دکمۀ آّبی رنگ 
 مذکور را درون نرم افزار فعال کنید. FTPسادگی حساب ) کردن آن درون نرم افزار، به Importدریافت کرده و با وارد (
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کنید و این کـار   FileZillaرا به صورت دستی وارد نرم افزار  FTPمشخصات همین حساب توانید  تر می البته به سادگی هر چه تمام
ــت.    ــاده اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــیار ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ بســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام کاربري و رمز عبور را که خودتان براي این حساب تعیین کردید و االن باید آنها را به یاد داشته باشید. بهترین کار این است کـه  
 FTP )FTPذخیره و نگهداري کنید. بـه عـالوه مـا بـه نشـانی سـرور         Keepassاین رمز عبور را در جایی مطمئن مثل نرم افزار 

Server و همچنین درگاه (FTP )FTP Portبینید این اطالعات هم به ما تحویـل داده شـده    ) هم نیاز داریم که در تصویر باال می
که در باال سمت چپ  Sile Managerرا که قبًال نصب کردید را باز کنید و روي دکمۀ  FileZillaاست. حاال کافی است نرم افزار 

 نرم افزار است کلیک کنید.

 

پنل دریافت کردیـد را در اینجـا هـم وارد کنیـد. بـه       بایست مشخصاتی که از طریق سی خواهد شد که مییک پنجره براي شما باز 
 بینید و توضیحات آن خدمت شما ارائه شده است. صورتی که در تصویر می
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چـپ ایـن    اي در باال سمت بینید به فهرست شاخه در پایین سمت چپ پنجره کلیک کنید. حاال می New Siteدر اولین قدم روي 
مخـتص   FTPکنم مشخص باشد ایـن حسـاب    را وارد می webnolog.irشود که شما باید نامی را وارد کنید. من  پنجره اضافه می

 سایت وبنولوگ است.

 کار خواهیم داشت. Generalحاال به سمت راست پنجره خواهیم آمد و ما فقط با سربرگ 

17- Host نشانی سرور :FTP ید که معموًال تشکیل شده از عبارت را باید در اینجا وارد کنftp. .و نام دامنۀ سایت شماست 

18- Portهمان شماره درگاه سرور :FTP   خواهد بود. 21است که معموالً عدد 

19- Protocol این گزینه را :FTP – File Trasfer Protocol .انتخاب کنید 

20- Encryption اسـت گزینـۀ    : نحوة رمزگذاري را باید تعیین کنید که در حالت عادي بهتـرUse explicit FTP over 

TLS if available  انتخاب شده باشد. اما اگر با خطا در هنگام اتصال به حسابFTP  خود مواجه شدید، باید گزینۀ آخر
 اي داشته باشید. به این نکته توجه ویژه را انتخاب کنید. Only use plain FTP (insecure)یعنی 

21- Logon Type نوع ورود رمز عبور را :Ask for password    انتخاب کنید که با هر بار ورود رمز عبور از شـما پرسـیده
 شود و نرم افزار این رمز را ذخیره نکند.

22- User.نام کاربري این حساب را باید در اینجا وارد کنید : 
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. در دفعات بعـدي فقـط کـافی اسـت از     از پایین پنجره کلیک کنید تا اتصال شما برقرار گردد Connectدر نهایت روي  -23
در نوار باالي نرم افزار، عنوان حساب خود را انتخاب کنید. به تعداد دلخواه  Site Managerفهرست کشویی کنار دکمۀ 

بسیاري را به نرم افزار بشناسـانید کـه بـدون ایـن کـه خواسـته باشـید هـر بـار           FTPهاي  توانید به این روش حساب می
 حساب را دستی وارد کنید، هر چه سریعتاً به سراغ اصل مطلب بروید. مشخصات ورود به

 

هاي موجـود روي رایانـۀ    ها و پوشه توانید در قسمت سمت چپ نرم افزار، مسیرهاي پرونده پس از اینکه وارد حساب خود شدید، می
 شاهد باشید.هاي روي فضاي میزبانی را  ها و پرونده خودتان را ببینید و در قسمت سمت راست پوشه

 

توانید از سمت چپ نرم افزار به مسیري بروید که قصد دارید یک پرونده را روي مسیري از فضاي میزبانی بارگذاري (آپلود)  حاال می
کنید. آن پروند را گرفته و به روي قسمت سمت راست نرم افزار رها کنید. البته قبالً باید از سمت راست نرم افزار به مسـیري رفتـه   

بـود کـه بـراي کسـب اطالعـات بیشـتر و        FileZillaخواهید آن پرونده در آنجا مقیم گردد. این از طرز کار نرم افـزار   ید که میباش
باشـید کـه    ویـدیوهاي آموزشـی جمـال   هاي جمال و همچنین  کنم پیگیر دیگر کتاب آموزش کامل این نرم افزار به شما توصیه می

بـراي خـود    FTPمنابع آموزشی خوبی را براي شما به زبان فارسی و ساده تهیه دیده است. اما تا همین حد توانستید یـک حسـاب   
هاي روي فضاي میزبانی شـما   ها و پرونده به آن حساب متصل شوید. نحوة مدیریت پوشه FileZillaبسازید و با استفاده از نرم افزار 

 ساده و دوست داشتنی است! به این روش بسیار

 که نمایش به مانند تصویر زیر است: FTP Accountsاما حاال می رویم به سراغ قسمت سوم صفحۀ 
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قابـل   FTPخاص داریم که در این بخش نمایان است و همان اطالعاتی که در بخش قبلـی بـراي هـر حسـاب      FTPچند تا حساب 
فـرض بـوده و قابلیـت ویـرایش و حـذف کـردن        ها به صورت پیش است. این حسابهاي این جدول هم محرز  ر ستوننمایش بود، د

مشخص شده است، این همان حسابی است که با نـام کـاربري و    webnoadminندارند. به عنوان مثال حسابی که با نام کاربري 
اطالعات اتصال به این حساب را توانید  می Configure FTP Clientقابل استفاده است و با کلیک روي دکمۀ  Cpanelرمز عبور 

توانیـد اسـتفاده کنیـد. زمـانی کـه رمـز عبـور         هـم مـی   FTPسازید، از این حساب  هایی که خودتان می هم ببینید. عالوه بر حساب
Cpanel دهید، رمز عبور این حساب  هاي مرتبط تغییر می را طبق آموزشFTP کند. هم تغییر می 

هـاي ایـن بخـش     بسیاري است. به همین دلیل سعی شد با توضیحات کامل تک تک قسـمت داراي استفادة  Cpanelاین بخش از 
 هاي وبنولوگ استفاده کنید. براي شما کاربران عزیز وبنولوگ شرح داده شود تا بهتر بتوانید از خدمات این کنترل پنل و هاست

 

 

 FTP Connections ؛FTP هاي اتصال

آشنا شدید. حاال در این  FileZillaو همچنین اتصال به آن حساب با استفاده از  FTPدر بخش قبلی از این فصل، با ساخت حساب 
هاي فعالی کـه همینـک بـه فضـاي میزبـانی متصـل        توانیم حساب شود، می شناخته می FTP Connectionsقسمت که با عنوان 

هـاي خـود متصـل شـوید و سـپس وارد       به یکی از حسـاب  FileZillaاالن با استفاده از  هستند را ببینیم. به عنوان مثال اگر همین
شوید، همین اتصال را با اطالعات اضافی به صورت جدولی خواهید دیـد. حـاال بـه صـورت عملـی بـا        FTP Connectionsبخش 
 اطالعات شما را آشنا خواهیم کرد.اي از این  نمونه
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پنـل خـود    روي سـی  FTPهـاي   را باز کرده و اتصال خود را به یکی از حسـاب  FileZillaپس در اولین گام بهتر است که نرم افزار 
 کلیک کنید. FTP Connectionsپنل روي گزینۀ  برقرار کنید. حاال از سی

 

ول پایین صـفحه نشـان داده خواهـد شـد کـه      شود، به تعداد اتصالی که برقرار است، ردیف در جد اي که براي شما باز می در صفحه
 اطالعات موجود در این جدول به صورت زیر است:

24- User نام کاربري که آن فرد وارد حساب :FTP .شده است 

25- Logged in Fromپیِ فردي که وارد حساب   : آيFTP .شده است 

26- Login Time زمان ورود به حساب :FTP 

27- Status کار است ( بی: وضعیت اتصال که در حال حاضرIDLE.یا در حال بارگذاري یا دریافت است ،( 

28- Process IDشناسۀ فرآیند مرتبط با این اتصال : 

29- Actions با کلیک کردن روي دکمۀ :Disconnect شـود و عملیـات فـرض     اي که در اینجا قرار دارد، اتصال منحل می
را  FTPد روي این دکمه کلیک کرده و رمز عبور حساب توانی کنید اتصالی غیر مجاز است، می ماند. اگر حس می ناتمام می

 تر تغییر دهید. هر چه سریع

 جود در این صفحه را به روز کنید.خواهید توانست اطالعات مو Reloadبا کلیک روي دکمۀ 

را فعال کرده باشـد و حسـاب    FTPرا ببینید که مدیر سرور سرویس  FTP Connectionsتوانید بخش  توجه؛ شما تنها زمانی می
تواننـد وارد   اي است که افراد معموالً بدون اطالعـات تعیـین هویـت مـی     FTPِ  حساب ،نام نام هم فعال باشد. منظور از حساب بی بی

 شوند. FTPحساب 
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 Backup گیري؛ پشتیبان

از اي مشـابه   کنیم. نسـخۀ پشـتیبان دقیقـاً نمونـه     به معناي نسخۀ پشتیبان است که ما از اطالعات خود تهیه می Backupعبارت 
کنیم که اگر مشکلی براي نسخۀ اصلی اطالعات ما  ر روي حافظۀ دیگري در جاي دیگر ذخیره مینسخۀ اطالعات اصلی است که ما ب

پس حاال اهمیـت تهیـۀ نسـخۀ     زمان ممکن شرایط را به حالت عادي برگردانیم.  نرخ داد، دست ما خالی نباشد و بتوانیم در کمتری
شود که زمان زیادي بـراي تولیـد محتـواي خـود گذاشـته       تر می کنید. البته زمانی درك شما از این اهم عمیق پشتیبان را درك می

 باشید و از دست دادن آنها مثل یک کابوس باشد.

دهـد کـه بـا چنـد      ار براي انجام همین کار دارد که به کاربران خود به سادگی این امکان را مـی پنل هم یک ابز بر همین اساس سی
هاي مختلفی بـراي تهیـۀ    البته نباید فراموش کنید که روش کلیک ساده از اطالعات خود روي رایانۀ خود نسخۀ پشتیبان تهیه کند.

هـاي   شده و از تک تک پرونـده  File Managerتوانید وارد  ما مینسخۀ پیشتیبان از اطالعات سایت وجود دارد. به عنوان مثال ش
مراجعه کرده و  phpMyAdminخود در جایی دیگر یک نسخه ذخیره کنید. یا براي تهیۀ نسخۀ پشتیبان از پایگاه دادة سایت، به 

بـراي  بان تعبیه شده است. پـس  به طور خاص براي تهیۀ نسخۀ پشتی Backupاما استفاده از بخش  این کار را از آنجا انجام دهید.
 هاي مختلف آن آشنا شوید. با قسمت شده و Backupاین منظور شما باید وارد بخش 

 

 قسمت کلی به صورت زیر است: 3پنل شامل  این بخش از سی

1- Full Backupتوانید اقدام به گرفتن یک نسخۀ پشتیبان کامل از تمامی اطالعات فضاي میزبـانی خـود   : از این بخش می 
 کنید.

2- Account Backupsدر این قسمت قابل نمایش توسط خود سیستم گرفته شده استهاي پشتیبانی که از قبل  : نسخه ،
 است.

3- Partial Backupتوان به صورت جزئی مبادرت به تهیۀ نسخۀ پشتیبان کرد. : از این قسمت می 
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 Download a Full Websiteکنیم که به مانند تصـویر زیـر، فقـط یـک دکمـه بـا عنـوان         پس کار را با قسمت اول شروع می

Bakcup پس  سایت روي هاست تهیه کنید، تا یک نسخۀ پشتیبان کامل از تمامی اطالعات توانید می وجود دارد. با کلیک روي آن
 که توسط شما دریافت گردد. شوداز آن آماده 

 

 Generateعالوه بر اینکه از قسمت در این صفحه کنیم و به صفحۀ دیگري هدایت خواهیم شد.  حاال ما روي این دکمه کلیک می

a Full Backup توانید یک نسخۀ پشتیبان از اطالعات جاري سایت خود تهیه کنیـد، از بخـش    میBackups Available for 

Download هاي فشردة توانید پرونده هم می tar.gz   که از قبل تهیه شده است را روي رایانۀ خود دریافت (دانلود) کنید. پس مـا
هـاي سـایت (در پوشـۀ خـانگی)، پایگـاه داده،       کنیم یک نسخۀ پشتیبان کامل از اطالعات سایت خود از قبیل پرونـده  اول سعی می

 هاي ایمیل و فیلترهاي ایمیل بسازیم. دهنده پاس

 

 توانید تعیین کنید: محل ذخیره نسخۀ پشتیبان را می Backup Destinationپس از فهرست کشویی 
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30- Home Directory   اگر این گزینه را انتخاب کنید، پروندة نسخۀ پشتیبان تهیه شده در پوشۀ خانگی فضـاي میزبـانی :
تواند خوب  ینه میخواهید آن در جاي دیگري ذخیره کنید، این گز شود. در صورتی که در حال حاضر نمی شما ذخیره می

 باشد.

31- Remote FTP Serverخواهید پروندة پشتیبان روي یک رایانۀ دیگر از طریق  : اگر میFTP      ذخیـره گـردد، بایـد ایـن
 آن را هم وارد کنید. FTPگزینه را انتخاب کنید و اطالعات اتصال به حساب 

32- Remote FTP Server (passive mode transfer)قبلی است. بـا ایـن تفـاوت کـه در      : این گزینه هم مثل مورد
کند. در برخی از مواقـع شـاید سـرور مقصـد از ایـن نـوع        یا غیرفعال سعی در انتقال نسخۀ پشتیبان می Passiveحالت 
 ارتباطFTP .پشتیبانی کند که باید این گزینه را انتخاب کنید 

33- Secure Copy (SCP) :شده روي یک سرور دیگـر اسـت. دقـت     این هم روش دیگري براي انتقال نسخۀ پشتیبان تهیه
داشته باشید که استفاده از این روش نیاز به داشتن دسترسی سطح باال به یک سرور دیگر است که شما قصد ذخیره شده 

توانید از این روش براي انتقال  پروندة فشردة پشتیبان روي آن را دارید. مثالً اگر یک سرور مجازي یا اختصاصی دارید، می
 کنید. استفاده

خواهید پس از اتمـام   تعیین کنید که آیا می Email Addressهاي باال را که انتخاب کردید، حاال باید از قسمت  هر کدام از گزینه
توانید در جعبـۀ زیـر ایـن گزینـه وارد یـا       عملیات تهیۀ نسخۀ پشتیبان به شما ایمیلی ارسال گردد یا خیر. نشانی ایمیل خود را می

را انتخاب کنید تا هیچ ایمیلی بـراي   Do not send email notification of backup completionگزینۀ  اصالح کنید. یا
ها، پایگاه  کنیم تا نسخۀ پشتیبان از فایل کنیم و صبر می کلیک می Generate Backupشما ارسال نگردد. در نهایت روي دکمۀ 

 که ما تعیین کردیم روي آن انجام گیرد.هاي سایت ما تهیه شده و پس از آن کاري  داده و ایمیل

 

پنل در حال انجام تهیۀ نسخۀ پشتیبان است و باید صبر کنید. پس از اینکه نسخۀ پشتیبان سـایت   دهد که سی تصویر باال نشان می
 Backupsتوانیـد از قسـمت    تر برگشت داده خواهیـد شـد و مـی    به یک صفحه قبل Go Backشما تهیه شد، حاال با کلیک روي 

Available for Download .با کلیک روي نسخۀ پشتیبان آن را دریافت کنید و روي رایانۀ خود ذخیره کنید 

 

www.takbook.com



٥۷ 
 

توانید به این روش از تمامی اطالعات سـایت خـود نسـخۀ پشـتیبان تهیـه       هاي مختلف می به هر تعداد که خواسته باشید، در زمان
توانید روبروي آن ببینیـد. دقـت داشـته     اهد بود و تاریخ و زمان ساخت آن را میکنید. هر نسخۀ پشتیبان در اینجا قابل نمایش خو

ر خواهـد شـد و بـراي حـذف       باشید با هر بار ساخت یک نسخۀ پشتیبان، به اندازة حجم این پرونده از میزان فضاي میزبانی شما پـ
نکتـۀ بعـدي    راجعه کرده و آنها را حذف کنید.م File Managerهاي نسخۀ پشتیبان سایت خود باید به  کردن هر کدام از پرونده

شود، توسط شما قابل برگرداندن نیست! بایـد ایـن نسـخه را در پوشـۀ      این است که نسخۀ پشتیبان کامل که به این روش تهیه می
خانگی فضاي میزبانی خود قرار داده و از طریق پشتیبان با مدیران فنی سرور هماهنگ کنید تا آنها براي شما این نسخۀ پشتیبان را  

ولی به هر حال اگر قصد داشته باشید این کار را خودتان انجام دهید، باید اول آن را از حالت فشرده خـارج کـرده و   برگردانی کنند. 
اي کـه مربـوط بـه پشـتیبان      هاي مربوطه روي سایت خود بارگذاري کنید. مثالً پرونـده  هاي سایت خود را از بخش تک تک قسمت

روي پایگاه داده درون ریزي کنیـد. بقیـۀ مـوارد هـم بـه همـین        phpMyAminپایگاه دادة شماست را به صورت دستی از طریق 
 ترتیب.

مربـوط   Backupتر برگردیم. دومین قسمت از صـفحۀ   کنیم تا به یک مرحلۀ قبل از پایین صفحه کلیک می Go Backروي دکمۀ 
خود مدیر سرور براي ما فعال شده باشـد  هاي پشتیبانی است که خود سیستم براي ما گرفته است. این قابلیت باید توسط  به نسخه

در  گـردد.  اي به صورت خودکار از کل سایت ما نسـخۀ پشـیتبان تهیـه مـی     که معموالً طی فواصل زمانی خاص، مثالً روزانه یا هفته
به همـین   تر فضاي میزبانی کاربران، مزیت دیگري ندارد. گیري به صورت خودکار جز پر شدن هر چه سریع خیلی از مواقع پشتیبان

کنند. در هر صورت طبق آموزش بخش قبلـی، شـما هـر زمـان کـه احسـاس کردیـد         دلیل مدیران سرور این ویژگی را غیرفعال می
 توانید خودتان اقدام به تهیۀ نسخۀ پشتیبان از تمامی محتویات سایت خود کنید. می

 

 

مربوط به تهیۀ نسخۀ پشتیبان به صورت جزئـی از هـر بخـش از سـایت ماسـت. تصـویر زیـر         Backupو سومین قسمت از صفحۀ 
ریزي کنید  توانید نسخۀ پشتیبان تهیه کنید، قادرید خودتان آن را درون نمایانگر این قسمت است. در این قسمت عالوه بر اینکه می

به قرار بخش مهم سایت شما براي تهیۀ نسخۀ پشتیبان  4 ریزي همان برگردانی اطالعات روي سایت است). (منظور از عبارت درون
 زیر است:

34- Download a Home Directory Backup  از اینجا شما با کلیک روي دکمـۀ :Home Directory  توانیـد از   مـی
هاي موجود روي فضاي میزبانی خود نسخۀ پشتیبان تهیـه کنیـد. بـه محـض کلیـک روي ایـن دکمـه،         ها و پوشه پرونده

هاي سایت شما، مدت زمان دریافت متفاوت خواهد بود. از بخش روبـروي   شروع خواهد شد. بسته به حجم پرونده دریافت
کلیـک   Choose Fileریـزي کنیـد. روي    اي کـه خروجـی گرفتیـد را درون    توانید همین پروندة فشـرده  این قسمت، می

کنید. گاهی از مواقـع   کلیک می Uploadسپس روي  کنید و کنید و پروندة پشتیبان را از روي رایانۀ خود انتخاب می می
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را بـه جـاي   هـاي سـایت خـود در مـوقعی دیگـر تهیـه کردیـد،         ممکن است خواسته باشید نسخۀ پشتیبانی که از پرونده
 هاي قبلی برگردانی کنید. پرونده

35- Download a MySQL Database Backupهاي سایت  پروندهتوانستید براي  : همین کاري که در قسمت قبلی می
هاي دادة سـایت انجـام دهیـد. پایگـاه داده بخشـی از فضـاي میزبـانی         خود انجام دهید، قادرید از این قسمت براي پایگاه

دهد. در فصل بعدي با پایگاه داده بیشتر آشـنا خواهیـد شـد.     شماست که به شما امکان ذخیرة اطالعات سایت شما را می
توانید فقط از این پایگاه داده نسخۀ پشتیبان تهیه کنید و یا آنها را برگردانی کنید.  ید که میاما در اینجا همین قدر را بدان

هاي دادة شما به صورت جدولی در این قسمت قابل نمایش است. با کلیک روي عنوان هر پایگاه داده، همـان   تمامی پایگا
 واقع ضروري روي رایانۀ خود ذخیره کنید.توانید براي م لحظه کار دریافت شروع خواهد شد. آن پرونده را می

36- Download Email Forwardersهاي خود را دریافت کنیـد و   هاي ایمیل دهنده توانید همان پاس : در این قسمت می
 Restore Emailیک نسخۀ پشـتیبان از تمـامی آنهـا روي رایانـۀ شخصـی دریافـت کنیـد و از قسـمت روبـروي آن (         

Forwardersرگردانی کنید.) آنها را مجدد ب 

37- Download Email Filtersاگر تا به  گیري و برگردانی کنید. توانید فیلترهاي ایمیل را پشتیبان : از این قسمت هم می
 االن فیلتري نساخته باشید، در این قسمت موردي براي دریافت وجود نخواهد داشت.
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ي بعدي شما را به طور کامل با آنها آشنا خواهم کرد. فقط همـین را  ها ها و فیلترهاي ایمیل آشنا نیستید، در فصل دهنده اگر با پاس
کنـد و   هاي خاصی از فضاي میزبانی سایت شما پشتیبان تهیه می باید بدانید که تهیۀ نسخۀ پشتیبان به صورت جزئی، تنها از بخش

 دهد. به شما امکان برگردانی آن را می

 

 

 Backup Wizard گیري؛ گامِ پشتیبان به گام

حـل   مراحل گام به گام براي تهیۀ نسخۀ پشتیبان است. براي کسـانی کـه بـه دنبـال راه     طی به معناي Backup Wizardعبارت 
تري براي تهیۀ نسخۀ پشتیبان هستند، استفاده از این روش نسبت به روش قبلی بهتر است. البته پشتیبانی کـه در ایـن روش    ساده

کند، فقط روش گرافیکی تهیـۀ آن متفـاوت اسـت. در ایـن قسـمت از کتـاب آموزشـی         نمیشود فرق زیادي با روش قبلی  تولید می
پس با کلیک روي پیوند  پنل به صورت کامل اشاره خواهیم کرد. هاي آموزشیِ جمال، به این بخش از سی پنل، از مجموعه کتاب سی

Bakcup Wizard پنل شوید. وارد این بخش از سی 

 

را خوب خوانده باشید. تفاوتی بین نسخۀ پشتیبانی کـه از ایـن روش    Backupبراي کار کردن با این بخش، باید بخش قبلی یعنی 
پنـل آشـنا نیسـتند،     شود با روش قبلی وجود نخواهد داشت. فقط روال کاري متفاوت خواهد بود. کاربرانی که زیاد با سی گرفته می

توانید به صورت کلی و یا جزئـی از   استفاده کنند. در صفحۀ گام به گامِ پشتیبان گیري، شما می شاید ترجیح دهند که از این روش
است. پس زمانی که  Backupهاي مختلف سایت خود پشتیبان تهیه کنید که تنظیمات این کار کامالً شبیه تنظیمات بخش  بخش

بینیـد   مرحله که اعداد آن را در باالي صفحه می 3د شد. در طی به این صفحه وارد شدید، با نمایی همانند تصویر زیر مواجه خواهی
 توانید پشتیبان تهیه کنید، یا پشتیبانی را برگردانی کنید. می
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) یا نسخۀ پشتیبانی Backupخواهید پشتیبان تهیه کنید ( در مرحلۀ اول باید تعیین کنید که قصد انجام چه کاري را دارید؛ آیا می
هاي آبی رنگ کلیک کنیـد. در اینجـا بنـده روي     توانید روي یکی از دکمه ). بسته به خواست خود میRestoreرا برگردانید کنید (

Bakcup اي نخواهم داشت. چـرا   کنم که شما را با مراحل تهیۀ پشتیبان به این روش آشنا کنم. البته زیاد جزئیات اشاره کلیک می
 یات را در قسمت قبلی ارائه کردم.که جزئ

 Full Backupهاي سایت شما پشتیبان تهیـه گـردد. اگـر روي     ۀ دوم باید تعیین کنید که قرار است از کدامیک از قسمتدر مرحل
خواهید از بخش خاصی از سـایت خـود پشـتیبان     شود. اما اگر می کلیک کنید، نسخۀ کاملی از تمامی اطالعات سایت شما تهیه می

 MySQL. بدین صورت که مثالً براي تهیۀ نسخۀ پشتیبان فقـط از پایگـاه داده روي   بگیرید، از سمت راست پنجره باید اقدام کنید

Databases .کلیک کنید 
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کـنم.   کنم و به مرحلۀ آخر یعنی دانلود یا ارسال نسخۀ پشتیبان روي یک سرور دیگـر مـی   کلیک می Full Backupحاال من روي 
شمایل این صفحه باید براي شما آشنا باشد. از اینجا باید تعیین کنید که قرار است نسخۀ پشتیبان در کجا ذخیره شود. من گزینـۀ  

 Generate Backupکـنم و روي   انتخـاب مـی   Backup Destinationرا از فهرست کشویی  Home Directoryاول یعنی 
 .Backup Wizardکنم. این بود از مراحل کار تهیۀ نسخۀ پشتیبان از  کلیک می

 

را انتخـاب کنیـد و در    Restoreاما براي بازگردانی نسخۀ پشتیبان تهیه شده روي فضاي میزبانی خود، در مرحلۀ اول باید گزینـۀ  
 خواهید روي سایت خود بارگذاري کنید. کدام نوع از اطالعات را میمرحلۀ دوم تعیین کنید که 

 

پس از اینکه نوع برگردانی جزئی را انتخاب کردید، حال باید پروندة پشـتیبانی کـه قـبالً تهیـه کردیـد و االن روي رایانـۀ شخصـی        
 پنل نشان دهید. البته این کار را در مرحلۀ بعدي انجام خواهید داد. شماست را به سی
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 بایست داشته باشید بدین قرار است: ) جزئی میRestoreهایی که براي برگردانی ( پرونده

38- .tar.gz هاي سایت : نسخۀ پشتیبان از پوشۀ خانگی فضاي میزبانی از پرونده )Home Directory( 
39- .net  و.com هاي ایمیل :  نسخۀ پشتیبان فیلترها و پاس دهنده )Email Forwarders & Filters( 
40- .sql  نسخۀ پشتیبان پایگاه دادة :MySQL )MySQL Databeses( 

 

کنیـد.   کلیک می Uploadکنید و سپس روي  پرونده را از روي رایانه انتخاب میکنید و  کلیک می Choose Fileحاال روي دکمۀ 
 Backupکـه بـه سـادگی بخـش      Backup Wizardرسید. این هم از نحوة کار کردن با بخش  کار به همین سادگی به اتمام می

 پنل بود. سی

باید به یاد داشته باشید که در هر شرایط تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اطالعات سایت بر عهـدة شماسـت و اگـر سـایت خـود را دوسـت       
 دارید، بد نیست حتی شده هر ماه یک بار به این روش یک نسخۀ پشتیبان از اطالعات خود روي سایت تهیه کنید. هر چند ممکـن 

است شرکت ارائه دهندة خدمات میزبانی این نسخۀ پشتیبان را براي شما روي یک سرور دیگر تهیه کنـد. امـا در بهتـرین شـرایط     
ممکن است چند روز براي بازگردانی اطالعات پاك شده یا خراب شدة شما زمان نیاز داشته باشند تا بتوانند سایت شما را به حالت 

 ی کنند.آخرین نسخۀ پشتیبان بازگردان

رسیدیم و امیدوارم تا اینجا توانسته باشید با مهفوم و کـارکرد هـر کـدام از ایـن ابزارهـا بـه        Filesدر نهایت به پایان گروه ابزارهاي 
پنل آن قدر مهم است که اگر فقط همین بخش را بیاموزید و بیشتر نیاز شما را جوابگـو   خوبی آشنا شوید. چرا که این بخش از سی

هاي داده اسـت، داراي اهمیـت کمـی نیسـت. همچنـین       و مشکلی نخواهید داشت. البته فصل بعدي که مرتبط با پایگاهخواهد بود 
کنم با دقت بیشتري بخوانید تا به تمامی سواالت شما پاسخ داده شـود و قـادر باشـید بـه بهتـرین       هاي دیگر را هم توصیه می فصل

 کنید.پنل براي مدیریت سایت خود استفاده  شکل از سی
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 DataBasesابزارهاي پایگاه داده 
رسیم. پس بهتر است یک تعریف هر چند مختصر از پایگـاه داده خـدمت شـما ارائـه      هاي داده میبه بخش ابزارهاي مرتبط با پایگاه

اطالعات سایت طور که از مفهومش پیداست، محلی براي ذخیرة  که همان ،است DataBaseکنم. پایگاه داده معادل فارسی عبارت 
کنیم،  اي را در سایت منتشر می ماست. فرض کنید ما سایتی را با استفاده از یک سامانۀ مدیریت محتوا ساختیم که زمانی که نوشته

توان گفت  متن نوشته به همراه دیگر مشخصات در پایگاه داده ذخیره می شوند. ما انواع مختلفی پایگاه داده داریم که به عبارتی می
 است. MySQLترین نوع پایگاه داده  ترین و معروف تفادهپر اس

هاي سایت ساز و مدیریت محتـوا از   توان گفت که بیشتر سیستم ت هم میاي است. به جرأ پنل هم داراي چنین نوع پایگاه داده سی
اندازي کنید یـا   یت دلخواه خود را راهتوانید سا پنل می کنند. پس نباید نگران این باشید که آیا با سی این نوع پایگاه داده استفاده می

ابزار در بخش پایگاه داده وجود دارد که به همراه توضیحات مختصر به  4خیر. به هر حال همانطور که در تصویر زیر شاهد هستید، 
 :هستندقرار زیر 

• phpMyAdminالبتـه بـا ایـن نـرم      .یداي که تا به االن ساخت هاي داده پایگاه ریز به ریز براي مدیریت است : نرم افزاري
اگـر خواسـته باشـید     پـس  پنل این امکان محـدود شـده اسـت.    توانید پایگاه دادة جدیدي هم بسازید. اما در سی افزار می

 انجام دهید. phpMyAdminبایست از طریق  اي را به صورت دستی وارد یک جدول از پایگاه داده کنید، می داده

• MySQL Databases اي را بسازید  توانید پی بگیرید. مثالً پایگاه داده هاي دادة خود را از این قسمت می پایگاه: مدیریت
 هاي داده را ویرایش کنید. یا کاربران پایگاه یا آن را حذف کنید.

• MySQL Database Wizardباشد. : یک روش دیگر به صورت گام به گام براي ساخت پایگاه داده می 

• Remote MySQL به پایگاه دادة شما سایت خارجی (خارج از فضاي میزبانی شما) اجازه دهید یک : اگر خواسته باشید
 باید از این قسمت اقدام کنید. روي فضاي میزبانیِ جاري شما دسترسی داشته باشد،

 

 پنل آشنا خواهیم کرد. هاي مرتبط با این قسمت از سی حال به صورت جزء به جزء شما را با بخش
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 MySQL Databases؛ MySQLیگاه دادة پا

خواهیـد یـک پایگـاه داده سـاخته و      کنیم شما مـی  به سراغ این بخش خواهیم رفت و با آن آشنا خواهیم شد. فرض می هاول از هم
بـه  اقـدام نماییـد.    MySQL Databasesساز خود بدهید. براي ساخت پایگاه داده باید از بخش  اطالعات آن را به نرم افزار سایت

هـا   بندي این اطالعات الزم است کـه مـا از جـدول    کند. براي دسته زبان ساده پایگاه داده اطالعات را فقط به صورت متن ذخیره می
کنند. هر ستون هم یک نوع داده را ذخیره  ها هستند که اطالعات را درون سطرهاي مختلف ذخیره می استفاده کنیم که این جدول

دانید که منظور من چیست. به هر حال صفحه گستردة موجود در اکسل هم نـوعی   کرده باشید، حتماً می کار Excelکند. اگر با  می
 پایگاه داده است.

 

ها را به صورت مـدیریت   براي ویرایش اطالعات موجود درون هر پایگاه داده باید به آن دسترسی داشته باشیم. براي اینکه دسترسی
ایجاد کنیم. حـاال دسترسـی هـر     Userي فضاي میزبانی بدهیم، باید متناسب با آن کاربر یا هاي مختلف خود رو شده به اسکریپت

دهیم که از آن پس قادریم با اطالعات کاربري (نام کاربري و رمز عبور) آن کاربر بـه اطالعـات    کاربر را به یک یا چند پایگاه داده می
ی انجام نخواهیم داد. بلکه خود نرم افزار مدیریت سـایت مـا کـه بـه ایـن      یک پایگاه داده دسترسی داشته باشیم. این کار را ما دست

) کاربري کـه بـه   Password) و رمز عبور (Usernameپایگاه داده نیاز دارد انجام خواهد داد. ما فقط باید اطالعات نام کاربري (
خواهیم شد تـا بـه    MySQL Databasesوارد صفحۀ آن پایگاه داده نیاز دارد را وارد پروندة پیکربنديِ نرم افزار خود کنیم. حاال 

 صورت عملی با مواردي که عرض کردم آشنا شوید.

هاي داده است و قسمت دوم براي کار کردن  این صفحه از دو قسمت کلی تشکیل شده است که قسمت اول براي کار کردن با پایگاه
 ت مرحله به مرحله با آنها آشنا خواهید شد، بدین قرار است:هاي این صفحه به صور با کاربرهاي پایگاه داده است. اما کل بخش

41- Create New Database ساخت یک پایگاه دادة جدید : 

42- Modify Databases هاي داده : بررسی و تعمیر پایگاه 

43- Current Databases هاي دادة ساخته شده : فهرست پایگاه 

44- Add New User ساخت یک کاربرِ پایگاه دادة جدید : 

45- Add User To Database افزودن یک کاربر به پایگاه داده : 

46- Current Users فهرست کاربران پایگاه داده : 

توانید یک پایگاه دادة جدید بسازید. براي این منظور کافی است نـام پایگـاه داده را    شما می Create New Databaseدر بخش 
پنـل شـما، کـه در اینجـا      وارد کنید. دقـت داشـته باشـید کـه نـام کـاربري حسـاب سـی         New Databaseدر جعبۀ زیر عنوان 

webnoadm  شود نام پایگـاه دادة مـا    گردد. پس این می نام پایگاه دادة شما به اجبار اضافه می به ابتداي _است به عالوة عالمت
 webnoadm_mydatabaseدر اینجا: 
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 لیک کنید تا پایگاه داده فوراً براي شما ساخته شود.ک Create Databaseتوانید روي  حاال می

 

. در اینجـا شـما   Modify Databasesرویـم بـه سـراغ بخـش      کلیک کنید تا به یک مرحله قبل برگردیـد. مـی   Go Backروي 
) Check Databaseپس از فهرست کشـویی اول (  ) کنید.Rapair) یا تعمیر (Checkهاي دادة خود را بررسی ( توانید پایگاه می

کلیک کنید. همین کار را هم براي تعمیـر   Check Databaseتوانید یکی را انتخاب کرده و روي  براي بررسی یک پایگاه داده می
 توانید انجام دهید. می Repair Databaseکردن یک پایگاه داده از قسمت 

 

 از کند. پس اول بهتر است آن را بررسی کنید کـه پـس   یگاهی از مواقع ممکن است مشاهده کنید پایگاه دادة شما به خوبی کار نم
) اقدام به تعمیر Repairکه حال باید از قسمت تعمیر ( ،دهد به شما جدولی که داراي عیب است را نشان میپنل  سیاتمام بررسی 

 پایگاه دادة خود کنید.

اي که اخیـراً   دسترسی این کاربر به پایگاه داده خواهیم رفت تا یک کاربر تعریف کنید که بعداً Add New Userاما حاال به بخش 
یا دیگـر   FTPهاي کاربري ایمیل و  سازیم هیچ ربطی به حساب را برقرار کنیم. توجه کنید که کاربرهایی که ما در اینجا می ساختیم
 هستند. MySQLپنل نخواهند داشت. این کاربرها مربوط به خود  هاي سی قسمت
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وارد کنید. همان  Usernameبراي ساخت یک کاربر جدید که زمان زیادي را هم از شما نخواهد گرفت، باید نام کاربر را در جعبۀ 
کند. یعنـی ابتـداي نـام کـاربري حتمـاً قسـمتی از نـام         ویژگی که براي انتخاب نام پایگاه داده وجود داشت، در اینجا هم صدق می

 webnoadm_jamalد دارد. پس نام کاربري ما در تصویر زیر به این صورت خواهد شد: پنل شما را با خو کاربريِ سی

 

اسـت کـه بـه ماننـد      Password Generatorرمز عبوري را هم باید براي این کاربر تعیین کنید. که بهترین کار استفاده از ابزار 
کنـیم تـا کـاربر     کلیـک مـی   Create Userم. حـاال روي  پنل که نیاز به ساخت رمز عبور بود، باید رفتار کنی هاي سی دیگر قسمت
 ساخته شود.

 

کنم. در حال حاضـر مـا    کلیک می Go Backشود. براي رفتن به قسمت قبلی روي  آمیز کاربر نمایش داده می پیام ساخت موفقیت
ایگاه داده برقرار کنیم. این کار را باید از هم یک پایگاه داده ساختیم و هم یک کاربرِ پایگاه داده. االن باید دسترسی این کاربر را به پ

نام کاربري  Userبینید.. ما باید از فهرست کشویی  انجام دهیم. تصویر این بخش را در زیر می Add User To Databaseبخش 
 .کلیک کنیم Addاي که ساختیم را انتخاب کنیم. سپس روي  نام پایگاه داده Databaseکه ساختیم و از فهرست کشویی 
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 .هایی که این کاربر براي ویرایش پایگاه داده دارد را تعیین کنیم به صفحۀ دیگري هدایت خواهیم شد که باید دسترسی
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دانید اسکریپتی که قرار است  ها به این کاربر داده شود. اما اگر می کلیک کنید تا همۀ دسترسی ALL PRIVILEGESتوانید روي  می
توانید آنها را انتخاب کنید و در نهایـت روي   هایی دارد که به خوبی کار کند، به طور خاص فقط می نصب کنید نیاز به چه دسترسی

Make Changes گردد. اش براي شما نمایان می کلیک کنید. تغییرات انجام خواهد شد و اطالعیه 

 

خـواهیم رفـت تـا فهرسـت      Current Databaseبـه بخـش   کنیم تا به صفحۀ قبلی هـدایت شـویم.    کلیک می Go Backروي 
نام پایگاه داده نشان داده شـده اسـت. در سـتون     Databaseاي که تا به االن ساختیم را بتوانیم ببینیم. در ستون  هاي داده پایگاه
Size    حجم آن نوشته شده است. هر چقدر سایت شما داراي محتواي بیشتري باشد، این حجم هم بیشتر خواهد شـد. از آن جـایی

 Privileged Usersمگابایت باشـد. در سـتون    0.00االن ما این پایگاه داده را ساختیم، پس طبیعی است که حجم آن که همین 
بینید که به این پایگاه داده دسترسی دارند. اگر یادتان باشد، آخرین کاري که ما کردیم ایـن بـود کـه دسترسـی      هم کاربرانی را می

توانیم دوباره وارد  دادة مذکور برقرار کردیم. حاال با کلیک روي نام این کاربر در این جدول، می کاربري که اخیراً ساختیم را به پایگاه
ها شویم و دسترسیِ این کاربر به پایگاه داده را ویرایش کنیم. با کلیک روي نماد سطح زباله در کنار نام این  صفحۀ اعطاي دسترسی

شـود، فقـط    ایگاه داده به طور کامل حذف کنید. دقت کنید خـود کـاربر حـذف نمـی    توانیم دسترسیِ این کاربر را به پ کاربر هم می
 گردد. اش حذف می دسترسی

 

مشخص شده است، براي تغییر نام پایگاه داده اسـتفاده   Renameهم دو تا ابزار وجود دارد. اولی که با عنوان  Actionsدر ستون 
پنل این است که قبل از تغییر نـام پایگـاه دادة    داشته باشید و پیشنهاد خود سیشود. براي استفاده از این دستور نهایت دقت را  می

خود، حتماً اول از آن یک نسخۀ پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت ممکن است اطالعات شما از بین برود. به دلیل اینکه خـود  
دهد این است که اول یک پایگاه جدیـد   پنل انجام می ه سیدهد. کاري ک اي را نمی اجازة تغییر نام پایگاه داده MySQLپایگاه دادة 

 کند. هاي پایگاه دادة قبلی را روي پایگاه دادة جدید سوار می سازد. سپس اطالعات و دسترسی می

توانید کل پایگاه دادة مورد نظر را حذف کنید. دقت کنید که پاك کردن یک پایگاه داده هـم   هم می Deleteدستور با کلیک روي 
 .Current Databasesاین بود از توضیحات کامل قسمت  رقابل برگشت است. پس با احتیاط این کار را انجام دهید.غی
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توانید  هاي داده، از اینجا می است که به مانند قسمت مدیریت پایگاه Current Usersماند  اما آخرین قسمتی که از این صفحه می
هم چنـد تـا    Actionsتوانید ببینید. در ستون  نام کاربر پایگاه داده را می Usersکاربرهاي پایگاه داده را مدیریت کنید. در ستون 

 کنم. دستور وجود دارد که یکی یکی توضیحاتش را خدمت شما عرض می

47- Change Password کنید که باید رمز عبور این کاربرِ پایگاه داده را تغییر دهید روي این دستور کلیـک   : اگر فکر می
شود، رمز عبور جدید را وارد یا تولید کنید. دقت داشته باشـید در صـورتی    کنید و در صفحۀ دیگري که براي شما باز می

سـایت شـما   در حال اتصال به یک پایگـاه داده اسـت،    گاه دادهاي میزبانی شما با این کاربرِ پایروي فض سایتکه همینک 
خطا خواهد داد. چون دیگر دسترسی به پایگاه داده نخواهد داشت که بتواند اطالعات سایت را بخواند یـا آنهـا را ویـرایش    

 کند.

48- Rename ه روي هوا بـاز خواهـد   توانید روي این دستور کلیک کنید. یک پنجر : براي تغییر نام کاربر پایگاه داده هم می
توانید قسمت دوم نام کاربر را تغییر دهید. در رابطه با تغییر نام کاربر، به همان مشکلی کـه بـراي تغییـر رمـز      شد که می

در نهایت پس از تغییر رمز و نام کاربر باید وارد پرونـدة پیکربنـدي سـایت     کردید هم باید توجه کنید. کاربر باید دقت می
 عات تماس به پایگاه داده توسط این کاربر را ویرایش کنید.خود شده و اطال

49- Delete توانید روي این دستور کلیک کنید و در صفحۀ دیگري که بـراي شـما بـاز     : براي حذف کردن این کاربر هم می
 کلیک کنید. Delete Userشود، روي  می

 

توانید پایگاه دادة سایت خود را بسازید  ، االن به راحتی میبا این توضیحات که که سعی شد خیلی مفصل و کامل به شما ارائه گردد
هاي مدیریت محتوا مثل وردپرس یا جومال، اول کار نیاز دارند که شما یک پایگاه داده را بسازید. در  و مدیریت کنید. بیشتر سیستم

ا خیر. در بیشتر مواقـع سـاخت پایگـاه    ساخت پایگاه داده باید دقت کنید که از طرف شرکت فضاي میزبانیِ خود محدودیت دارید ی
توانید پایگاه داده بسازید. در خیلی از مواقع هم شـما نیـازي بـه سـاخت      داده داراي محدودیت است و شما از یک تعداد به باال نمی

 هاي همسایه را ُکند کند. پایگاه دادة زیادي ندارید که این کار ممکن است سرعت سایت شما و یا حتی سایت
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 MySQL Database Wizardگامِ پایگاه داده؛  به گام

اي که  است که پایگاه داده MySQL Database Wizardپنل استفاده از بخش  هاي ساخت پایگاه داده در سی یکی دیگر از روش
است که به  کند. فقط روش ساختش از نظر رابط کاربري متفاوت قبلی است و هیچ فرقی نمی سازد دقیقاً به مانند روش ما می براي

، تـا در نهایـت بتوانیـد پایگـاه داده بـه همـراه کـاربر مـورد نظـر را بسـازید و           کنـد  ام به گام شما را راهنمایی مـی صورت مراحل گ
خواهید یک پایگاه داده بسازید، بهتر  پنل پیشنهاد کرده اگر براي اولین بارتان است که می خود سی هاي الزم به آن بدهید. دسترسی

 تر است و هم احتمال ایجاد خطا در آن کم است. شیوه استفاده کنید. چرا که هم سادهاست از این 

 

سازیم. قابل ذکر است از توضیحاتی که قبالً ارائـه کـردم    اي را می یک بار به این شیوه پایگاه دادهحاال وارد این بخش خواهیم شد و 
 شاهد هستید، باید نام پایگاه داده را وارد کنید.صرف نظر خواهم کرد. در اولین گام که تصویر آن را در زیر 

 

 

کنیم تا پیامی به رنگ سبز رنگ در باالي صفحه به همراه گام ساخت کاربر پایگـاه داده بـه مـا نشـان      کلیک می Next Stepروي 
 این پایگاه داده تعریف کنیم.داده شود. پیام به ما خواهد گفت که پایگاه دادة ما با موفقیت ساخته شده و حال باید یک کاربر براي 

 Passwordو  Passwordهـاي   وارد کنید و رمز عبوري را هم در جعبـه  Usernameدر این مرحله باید نام کاربر را در جعبۀ 

(Again)  وارد کنید. بهتر است از ابزارPassword Generator  استفاده کنید. سپس رويCreate User .کلیک کنید 
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 Next Stepهاي دسترسیِ این کاربر را به پایگاه داده تعیین کنیـد و روي   که قبًال عرض شد، باید محدودیت حاال طبق توضیحاتی
 کلیک کنید.
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تـا پیونـد    4در گام چهارم به شما اعالم خواهد کرد که پایگاه داده به همراه کاربر مورد نظر ساخته شده و االن آمادة استفاده است. 
 ا را به مرحلۀ بعدي هدایت خواهد کرد:در پیام وجود دارد که شم

 

50- Add another database .دوباره یک پایگاه دیگر براي شما خواهد ساخت : 

51- Add another user for your MySQL database  یک کاربر دیگر براي این پایگاه داده خواهد ساخت که دو تا :
 کاربر قادر به دسترسی به این پایگاه داده باشند.

52- Return to MySQL Databases  شما را به بخش :MySQL Databases پنل منتقل خواهد کرد. سی 

53- Return Home پنل خواهد برد. : شما را به صفحۀ اصلی (خانگی) سی 

توانستید پایگـاه دادة خـود را بـه صـورت      بدین ترتیب شما عالوه بر اینکه به روش قبلی که در بخش قبلی به شما توضیح دادم، می
ها بودیـد کـه بـه روشـی      پنل هم قادر به ساخت پایگاه داده، ساخت کاربر و اعطاي دسترسی بسازید، در این قسمت از سی تفضیلی

 خواهیم پرداخت. phpMyAminتر ولی محدودتر قابل انجام بود. در بخش بعدي به  ساده
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 phpMyAdminنرم افزار 

نام نـرم افـزاري    phpMyAdminنام دارد.  phpMyAdminپنل وجود دارد  هاي داده در سی بخش دیگري که در رابطه با پایگاه
هـاي دادة خـود    برد براي اینکه شما بتوانید به طور کامل کنترل کاملی روي پایگـاه  پنل از آن بهره می رایگان و بازمتن است که سی

کند که بـه صـورت مسـتقیم     اطالعات را به صورتی ذخیره و بازیابی می MySQLداشته باشید. همانطور که باید بدانید، پایگاه دادة 
نوشـته شـده اسـت،     PHPکه با زبان برنامـه نویسـی    phpMyAdminشان کنیم. اما نرم افزار  وانیم آنها را ببینیم و مدیریتت نمی

نبود، شاید براي کار کـردن بـا پایگـاه داده آن     phpMyAdminدهد. اگر  امکان مدیریت پایگاه داده را در یک محیط گرافیکی می
به راحتـی   phpMyAdminرا هم یاد داشته باشیم. اما االن  MySQLرمان کار کردن با هم به صورت مستقیم، نیاز بود که خط ف

دهد، امکان اضافه یا حذف کردن جدول از پایگاه داده  دهد، فهرست کاربران را نشان می هاي داده را نشان می به شما فهرست پایگاه
ز باشد به صورت مسـتقیم روي پایگـاه داده انجـام دهـیم را     دهد و خالصه هر کاري که نیا را می SQLدهد، امکان اجراي کد  را می

 دهد. امکانش را به ما می

 

پنل به ما خواهد گفت، باید  اي خواهیم شد که سی پنل، وارد صفحه از صفحۀ اصلی سی phpMyAdminبا کلیک کردن روي نماد 
 شویم. phpMyAminصبر کنیم تا وارد 

 

هاي آن را در این بخش از کتاب  شود که اگر خواسته باشم تمامی قسمت ما باز می براي phpMyAdminپس از آن صفحۀ اصلی 
هـاي جمـال آمـوزش دهـم، بایـد حجـم کتـاب را دو برابـر حالـت عـادي در نظـر بگیـرم. بـراي               پنل از مجموعه کتاب آموزش سی

phpMyAdmin موزش ایـن نـرم افـزار مفیـد و     هاي تخصصی زیادي به زبان انگلیسی نوشته شده و موجود است و ما هم آ کتاب
 کاربردي را به کتابی دیگر موکول خواهیم کرد که بتوانیم تمامی جوانب آن را خدمت شما توضیح دهم.

هـایی   را خدمت شما شرح خواهم داد تا هم بدانید این نـرم افـزار از چـه قسـمت     phpMyAdminاما براي االن قسمت هاي کلی 
 کنیم. ید نیاز اولیۀ خود را برطرف کنید. پس کار آموزش اجمالی را شروع میتشکیل شده است. هم اینکه قادر باش

اول از همه یک نوار عمودي در سمت چپ صفحه وجود دارد که حاوي چند تا دکمه در باالي آن، همچنین فهرست درختی تمامی 
توانیـد   اال سمت چپ این نماد وجود دارد، میهاي داده به همراه جداول درون آنهاست. با کلیک کردن روي نماد خانه که در ب پایگاه

اي هدایت شوید که همینک درون آن هستید. با کلیک کردن روي عالمت بعـالوة سـمت چـپ هـر پایگـاه داده، جـداول        به صفحه
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در  هـا  ها مثل قفسه براي مرتب کردن کتاب هاي پایگاه داده بدهم؛ جدول موجود در آن باز خواهند شد. یک توضیح راجع به جدول
 ها درون پایگاه دادة شما را برعهده دارند و چیز عجیبی نیستند. کتابخانۀ شما هستند و کار مرتب کردن داده

شـامل پیونـدهایی   که رویم به سراغ قسمت سمت راست صفحه، که در باالي آن یک نوار افقی وجود دارد. این نواري است  حاال می
هـا چـه کـاري را انجـام      باشد. در رابطه با اینکه هـر کـدام از ایـن قسـمت     می phpMyAdminهاي اساسی  براي رفتن به قسمت

 دهند، به صورت فهرستی خدمت شما خواهم گفت: می

 

54- Databases دهد که با کلیک روي عنوان هر پایگاه داده، محتویات  هاي داده را به شما نشان می : فهرست تمامی پایگاه
 آن نمایش داده خواهد شد.

55- SQL توان کدهاي  قسمت می : از اینSQL   پایگـاه دادة  که روشی دیگر براي برقراري ارتباط بـاMySQL    اسـت را اجـرا
 کرد.

56- Status : دهد. آمار و ارقامی را راجع به میزان تبادل اطالعات و تعداد اتصاالت را نمایش می 

57- Export د و یا قسمتی از آنها کرد.هاي دادة خو توان اقدام به تهیۀ نسخۀ خروجی از پایگاه : از این بخش می 

58- Import هاي خروجی گرفته شده باید از این قسمت درون ریزي شوند. : داده 

59- Settings  آن بخش از تنظیمات نرم افزاري :phpMyAdmin   که توسط کاربر نهایی قابل تنظیم است در اینجا جـاي
 گرفته است.

60- Variables  :اي از متغیرهاي سیستمیِ سرور  مجموعهMySQL توانید شاهد باشید. را در اینجا می 
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61- Charsets  : در این قسمت تمامیcharsets  وCollation  هایی که سرویسMySQL   کنـد را   از آنها پشـتیبانی مـی
 دهد. نمایش می

62- Engines   در این قسمت تمامی موتورهاي ذخیره سازي که توسط سـرویس :MySQL   شـوند را نشـان    پشـتیبانی مـی
 دهد. می

خواهیـد دیـد. در جعبـۀ     MySQLو همچنین  phpMyAdminدر بخش وسط صفحه هم شما اطالعاتی راجع به  خود نرم افزار 
Appearance Settings هاي مختلف  شما قادرید زبان، قالب و اندازة قلم بخشphpMyAdmin .را تغییر دهید 

ت تا بیشتر با این نرم افزار آشـنا شـوید. اول از همـه از فهرسـت     اما در حال حاضر به سراغ کار کردن با یک پایگاه داده خواهیم رف
هـاي   اي که تا به االن ساختید را ببینیـد. حتـی پایگـاه    هاي داده کلیک کنید تا فهرستی از پایگاه Databasesپیوندهاي باال روي 

اصل این روش دیگـري اسـت    ساختید هم در این موجود است. در MySQL Databaseپنل، بخش  اي که از طریق خود سی داده
توانید روي  تر. به این دلیل که شما هر کاري که بخواهید می اي پیشرفته هاي دادة شما؛ البته به شیوه براي مشاهده و ویرایش پایگاه

 هاي دادة خود انجام دهید. پایگاه

 

کنیم. از آن جایی که دو تا پایگاه دادة آخري که جدیداً ساختیم خالی  خواهیم کلیک می اي که می هاي داده حاال روي یکی از پایگاه
کنیم تا به  کنیم و روي یکی از آنها کلیک می است، اگر روي آنها کلیک کنیم چیزي براي نمایش وجود ندارد. پس همین کار را می

ــرش کنـــیم. پـــس روي   صـــورت عملـــی یـــک جـــدول ب  ــا یـــک دســـته اطالعـــات نمونـــه پـ ــازیم و درون جـــدول را بـ سـ
webnoadm_mydatabase کنم. کلیک می 
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نمایش داده شـده اسـت.    No tables found in databaseدر این جا وجود ندارد و عبارت بینید هیچ جدولی  همانطور که می
 Number ofهـاي آن را در جعبـۀ    وارد کنیـد و تعـداد سـتون    Nameپس باید اولـین جـدول را بسـازید. نـام آن را در جعبـۀ      

columns ) را وارد کنید) و روي  3وارد کنیدGo    کلیک کنید. اولین جدول ما بـا نـامfirst_table      سـاخته شـده و حـال بایـد
توانید  ق تصویر زیر میکنند. طب ها همان اطالعات در رکورد را درون خود ذخیره می هاي آن را تعیین کنید. ستون مشخصات ستون

 این کار را انجام دهید.

 

هـا منتقـل خواهیـد شـد و جـدول اخیـر را هـم         زمانی که اولین جدول شما درون پایگاه داده ساخته شد، به صفحۀ نمایش جدول
 د.توانید در باالترین قسمت صفحه، روي نوار خاکستري رنگ مشاهده کنی تان را هم می توانید ببینید. مسیر فعلی می

 

) کلیک کنید، وارد جدول خواهید first_tableوجود دارد ( Tableاگر روي عنوان جدول که به صورت ضخیم شده در زیر ستون 
بـه   MySQL returned an empty result setشد و از آنجایی که درون این جدول چیزي براي نشان دادن وجود ندارد، عبـارت  

 شما نشان داده خواهد شد.
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اي شوید که بتوانید اولـین رکـورد را وارد جـدول     کلیک کنید تا وارد صفحه Insertهیچ مشکلی وجود ندارد. االن باید روي پیوند 
هـاي اولـین رکـورد را وارد کنیـد. در ایـن جـا شـما همـان          شـود بایـد داده   اي که باز مـی  کنیم. در صفحه کنید. پس این کار را می

 هنگام ساخت اولین جدول خودمان تعیین کردیم.  بینید که در هایی را می ستون

 

توانید خالی رها کنید. چون در هنگام ساخت این ستون تعیین کرده بودیم که به صورت خودکار پر شـود. پـس بـه     را می idمقدار 
کنـد. سـتون    یکنیم، عـدد افـزایش پیـدا مـ     کند و همین طور که رکوردهاي بیشتري را وارد می شروع می 1صورت خودکار از عدد 

name  را من نامی را وارد کردم. حتماً باید متنی باشد. در ستونnumber      هم یـک عـدد را وارد کـردم. حـاال رويGo   کلیـک
 شود. کنم. اولین رکورد با نمایش پیام موفقیت آمیز بودن به من در باالي صفحه نشان داده می می

هاي بیشتري را اضافه کنید و جدول را پر کنید. این کاري کـه   داده Insert توانید مجدد با رفتن به بخش به همین ترتیب شما می
ما انجام دادیم، ساخت یک جدول درون یک پایگاه داده بود. پس از آن یک رکورد هم درون جدولی که ساختیم، ایجاد کردیم. مـن  

باشید که نیاز به یـک پایگـاه داده داشـته باشـد،      تمامی این کارها را به صورت دستی انجام دادم. اما اگر شما یک سایت پویا داشته
سازید و به آن دسترسی  نیازي نیست به صورت دستی بیایید اینجا و رکورد اضافه کنید. چرا که زمانی که یک کاربرِ پایگاه داده می

دهیـد، ایـن    افزار سایت خود مـی دهید، سپس اطالعات پایگاه داده و کاربر را به اسکریپت یا نرم  براي ویرایش یک پایگاه داده یا می
دهـد و اصـالً نیـازي نیسـت      نرم افزار سایت شماست که به صورت خودکار تمامی این کارها را در پس پرده و خیلی سریع انجام می

 شما بدانید االن در حال انجام چه کاري است.

را آمـوزش دادم.   phpMyAdminبا استفاده از ولی من در اینجا آمدم و به شکلی عملی به شما طریقۀ کار کردن یک پایگاه داده 
 امیدوارم تا اینجا اطالعات خوب و شیرینی نصیب شما شده باشد.
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هـاي   هـا و آمـوزش   اي شدن در آن باید کتـاب  هاي مختلفی است که براي حرفه شامل بخش phpMyAdminهمانطور که گفتم، 
اي نزدیک هم کتابِ آموزشیِ آن را بنویسیم و هم ویـدیوهاي   زیادي را مطالعه کنید و ببینید. که ما هم سعی خواهیم کرد در آینده

هـاي شـما    البته نیاز به حمایت دانش این مرز و بوم گام برداریم.براي اعتالي و بهتر آن را تولید کنیم تا هر چه بیشتر زبان فارسی 
 خواهیم داشت.

 

 

 

 Remote MySQLداده؛  دسترسیِ راه دور به پایگاه

هاي  و پرونده html ، css ،phpهایی از قبیل  تواند شامل پرونده همانطور که تا االن باید دانسته باشید، سایت ما عالوه بر اینکه می
شوند. حـاال ایـن    تواند شامل یک پایگاه داده هم باشد که اطالعات متنی معموالً به این صورت ذخیره می تصویري دیگري باشد، می

کنیم شما  د. مثالً فرض مینقرار گیر جداگانه تواند هر کدام روي یک سرور د و یا میتواند روي یک سرور باش میدو قسمت سایت ما 
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خواهید پایگاه داده را روي سرورهاي وبنولوگ داشـته   کنید. ولی می سایت خود را روي فضاي میزبانی یک شرکت دیگر میزبانی می
پنل تنظیمات مورد نظر را انجـام دهیـد. پـس وارد ایـن قسـمت از       سی Remote MySQLباشید. براي این منظور باید از قسمت 

 و آماده باشید تا توضیحات تکمیلی را خدمت شما ارائه کنم. پنل شده سی

 

توانید کاري کنید که یک سرورِ دیگر (یا یک هاستی که روي یک سرور دیگر قرار دارد) بتواند به پایگاه  شما از طریق این صفحه می
یگاه داده و رمز عبور را بدانید تا قادر به انجام دادة شما روي این فضاي میزبانی دسترسی داشته باشد. البته هنوز باید نام کاربريِ پا

دانند چطور این کار را انجام دهند. شما فقط  هایی که نیاز به دسترسیِ پایگاه داده دارند، می این کار باشد. که معموالً خود اسکریپت
 باید نام کاربر و رمز عبور پایگاه داده را به آنها بدهید.

 

سروري که قرار است به پایگـاه دادة شـما    IPیا  HostNameنید، یک صفحۀ ساده است که شما باید بی همانطور که در تصویر می
روي این فضاي میزبانی دسترسی داشته باشد را وارد کنید. در قسمت پایین همین صفحه هم ممکن است یک مورد وجود دارد که 

 Deleteهم یـک دسـتور بـا عنـوان      Remove. در ستون پی آن را نشان داده است نام یا آي Acces Hostsباشد که در ستون 
وجود دارد که اگر خواسته باشید دسترسی یک سروري که قبالً به این بخش اضافه کردید را بگیرید، بایـد روي آن کلیـک کنیـد و    

 خواهید این کار حتماً صورت گیرد. پس از آن تایید کنید که می
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اسـت. از ایـن عالمـت     Wildcardاستفاده کنید که یک عبارت  %توانید از عالمت  شما حتی می Add Access Hostدر جعبۀ 
شـما دسترسـی داشـته     MySQLپی را تعیین کنید که بـه پایگـاه دادة    خواهید یک محدوده آي کند که شما می زمانی استفاده می

پـی تعیـین شـده هسـتند، اجـازة       هـایی کـه داراي آي   نـه دهد که یک محدودة خاص از رایا این اجازه را می %.1.2.34باشد. مثالً 
 امکان دسترسی را دارد. 1.2.34.56پیِ  دسترسی داشته باشند. مثالً در نمونۀ فوق آي

هـاي   خواهید فضاي میزبانی اسناد سایت خود را از فضاي میزبانی پایگـاه  پنل در برخی از مواقع که شما می کارآیی این بخش از سی
بسیار مفید است که طریقۀ کار کردن با آن خدمت شما به صورت کامل توضیح داده شد. به پایان بخـش ابزارهـاي    داده جدا کنید،
 پنل همراه ما باشید. هاي سی پنل رسیدیم. همچنان براي یادگیري دیگر قسمت هاي دادة سی کاربردي پایگاه
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 Domainsها  ابزارهاي دامنه
یک دامنه است که براي استفاده از آن باید آن را ثبت کنید؛ البته اگر  webnolog.netدامنه همان نشانی سایت شماست. مثالً 

توانید از طریق سایت وبنولوگ به نشانی  اي را ثبت کردید (که این کار را می قبالً کسی آن را ثبت نکرده باشد. پس از اینکه دامنه
webnolog.net پنل است، متصل شود. اگر دامنه  انجام دهید)، حاال باید دامنه به فضاي میزبانی شما که حاوي کنترل پنل سی

پنل  توانید از دامنۀ خود روي سی و فضاي میزبانی را با هم سفارش داده باشد، این کار به صورت خودکار انجام خواهد شد و شما می
شود که این کار را هم مدیر فنی سرور باید انجام دهد، دامنۀ اصلیِ  پنل متصل می اي که به سی نید. به اولین دامنهاستفاده ک

توانید به  هاي دیگري را هم بعداً می شود. شما از نظر تنظیماتی روي این دامنه کنترل زیادي ندارید. ولی دامنه پنل گفته می سی
هاي مختلفی وجود دارد. هر روش مزایا و معایت خاص خود را دارد و براي کاربردهاي  ار روشپنل متصل کنید که براي این ک سی

 شود. خاصی توصیه می

 

ها وجود دارد که در این فصل از کتاب  پنل براي کارکردن با دامنه ابزار در سی 7طور که در تصویر باال شاهد هستید،  همان
آموزش دهم. این قسمت هم بسیار مهم است و دانستن عملکرد هر کدام براي یک  خواهم این بخش را به صورت کامل به شما می

 اید، کار را با اولین ابزار از این قسمت شروع خواهیم کرد. وبمستر ضروري است. پس اگر آماده

 

 Site Publisherایجاد کنندة سایت اولیه؛ 

توانید قبـل از اینکـه    وجود نداشت. با استفاده از این ابزار شما می هاي قبلی پنل اضافه شده است و در نسخه این ابزار جدیداً به سی
سایت شما به طور کامل آماده شود، یک نمایی را براي صفحۀ اصلی سایت خود بسازید و بارگذاري کنید. حتی اگر سایت شما یـک  

سـازد. مـثالً فـرض     تان می ما را برايپنل هم سایت ش ریب ندارد، این قسمت از سیاست و نیازي به امکانات عجیب و غ سایت ساده
بـه سـادگی چنـد     مـوارد اي بسازید که به نوعی رزومۀ شما تلقی گردد. این  خواهید یک سایت شخصی تک صفحه کنیم شما می می

 کلیک از این قسمت امکان پذیر است.
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خاصـی بـراي    انجام شدنی است و نیازي به تخصـص  همانطور که در تصویر زیر شاهد هستید، این کار به صورت مراحل گام به گام
بایستی از این ابزار براي سـاخت   کنید نیاز شما یک سایت سادة شخصی یا حتی شرکتی است، می انجام این کار ندارید. اگر فکر می

 مرحله این کار شدنی است. 3سایت خود استفاده کنید. در 

 

در تصویر باال مشخص است. ولـی اگـر تـا االن     1انتخاب کنید. این مرحله با شمارة مرحلۀ اول شما باید دامنۀ مورد نظر خود را  -1
شـما را بـه مرحلـۀ دوم     Site Publisherپنل متصل کرده باشید، نیازي به رفتن به این مرحله نیست، و  فقط یک دامنه را به سی

توانید یک دامنه را انتخـاب کنیـد. اگـر     ر زیر میکلیک کنید، به مانند تصوی Select a Domainروي هدایت خواهد کرد. اما اگر 
 ) استفاده کنید و نام دامنه را درون آن وارد کنید.Searchهاي شما زیاد باشد، باید از جعبۀ جستجو ( تعداد دامنه

 Main Domainپنلِ شما، عبارت  سی که در روبروي دامنۀ اصلیِ اند، هاي شما فهرست شده تجو، دامنهجعبۀ جس اما در همان زیرِ
دارم، پـس فقـط   را  webnolog.irکه من در اینجا فقط یک دامنه آن هـم   یزده شده است که شما را متوجه خود بکند. از آنجای

 .به مرحلۀ دوم خواهید رفترا انجام دادید،  انتخاب خودتوانم انتخاب نمایم. پس از اینکه  همین یکی را می
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انتخاب کنید که براي این کار کافی است روي تصویر هر قالب یک بار کلیک کنید. قالب اول از  در مرحلۀ دوم شما باید قالبی را -2
در دست "سمت چپ، یک قالب براي سایتی است که بعداً قرار است به صورت رسمی افتتاح شود و شما االن نیاز دارید یک صفحۀ 

قالب، براي یک سایت تجاري است و سومین آنها هم یـک قالـب    دومین توانید این مورد را انتخاب کنید. داشته باشید. می "ساخت
 توانید یکی از آنها را انتخاب نمایید. براي یک سایت شخصی است. بسته به نیاز خود می

 

پس از انتخاب قالب به مرحۀ سوم خواهید رفت که باید مشخصات سایت خود را از قبیل نام، نشانی و تلفن را وارد کنیـد. البتـه    -3
هـا را انتخـاب کنیـد،     خواهد. اگر شما یکی دیگر از قالب آن جایی که من قالب تجاري را انتخاب کردم، این اطالعات را از من میاز 

توانید خالی  کنید نیازي به پر کردن آنها نیست، می هر کدام از مواردي که فکر می اطالعات درخواستی طبیعتاً تفاوت خواهد داشت.
 رها کنید.

63- Business Name نام کسب و کار : 

64- Tag Line شعار کسب و کار : 
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65- Description Header توضیحات سرعنوان : 

66- Description توضیحات سایت : 

67- Address نشانی : 

68- Phone Number شماره تلفن : 

69- Fax Number شماره فکس : 

70- Email Address نشانی ایمیل : 

71- Business Hours ساعات اداري : 

72- Business Hours Notes  :توضیحاتی راجع به ساعات اداري 

73- Facebook نشانی صفحۀ فیسبوك : 

74- Twitter نشانی صفحۀ توییتر : 

75- Linkedin نشانی صفحۀ لینکداین : 

76- Google Maps URL نشانی نقشۀ گوگل : 

77- Google Analytics Tracker ID شناسۀ کد آمارگیر گوگل آنالیتیکز : 

 

بـه شـما    !Congratulationsرسـد، پیـام    کلیک کنید تا سایت شما منتشر گردد. زمانی که کار به اتمام می Publishروي  حال
توانید از این  میپنل براي شما چه کاري را انجام دهد.  سیخواهید  میخواهد که تعیین کنید  نشان داده خواهد شد. حاال از شما می

 مرحله صرف نظر کنید.

www.takbook.com



۸٥ 
 

 

  .نشانی دامنۀ سایت خود بروید، نماي سایت خود را خواهید دیددر نهایت اگر به 

 

هـم   File Managerتوانید اسـتفاده کنیـد. اگـر بـه      همانطور که گفته شد، شما از این امکان براي ساخت صفحات موقتی هم می
هایی است سـایت شـما را    دههاي جدیدي در ریشۀ سایت شما اضافه شده است که همان پرون مراجعه کنید، خواهید دید که پرونده

ها را حتماً حذف کنید. در اصل حذف کردن  ها و پوشه ساختند. اگر بعداً قصد دارید سایت اصلی خود را باال بیاورید، باید این پرونده
 پنل است. سی Site Publisherها، به منزلۀ لغو کردن کار بخش  آنها از طریق بخش مدیریت پرونده

 

www.takbook.com



۸٦ 
 

 

 

 Addon Domainsهاي اضافی؛  دامنه

هاي بعـدي را خـود    پنل شما یک دامنۀ اصلی دارد که خود مدیر سرور آن را به فضاي میزبانی شما متصل کرده است. اما دامنه سی
انجـام دهیـد. بـا     Addon Domainsتوانید با استفاده از قسمت  توانید به فضاي میزبانی خود متصل کنید. این کار را می شما می

کنید، دقیقاً مثل یک سایت جداگانه عمل کرده و براي آن یـک پوشـه در ریشـۀ اصـلی سـایت شـما        اي که اضافه می این کار دامنه
هـاي   ببینید و مدیریتش کنید. این در صورتی است که پرونـده  File Mangerتوانید آن را با استفاده از  ساخته خواهد شد که می

پنـل بـه ایـن روش بایـد دقـت       در اتصال دامنه به سی .اند ) قرار گرفتpublic_htmlدامنۀ اصلی شما روي ریشۀ فضاي میزبانی (
داشته باشید که معموالً شرکت خدمات میزبانیِ شما براي این مورد از نظر تعداد حتمًا محدودیت گذاشته است. به ایـن دلیـل کـه    

ور هستید. پس حتی سایت اصلیِ شما هـم ممکـن   هاي بیشتر، در اصل در حال استفاده از منابع بیشتري از سر ن دامنه شما با افزود
 است سرعتش کُند گردد.

 

 خواهیم شد و شاهد این هستیم که این صفحه از دو قسمت تشکیل شده است: Addon Domainsوارد صفحۀ 

78- Create an Addon Domainپنل به این روش از این قسمت شدنی است. : اتصال یک دامنۀ جدید به سی 

79- Modify Addon Domainهایی که قبالً متصل کردید از این قسمت قابل انجام است. : ویرایش و حذف دامنه 

پنل خود متصل کنیم. نکتۀ دیگري که باید در نظر داشـته   که یک دامنه را به سی داریمکنیم و قصد  را با قسمت اول شروع میکار 
دارید، حتماً باید به خوبی تنظیم کرده باشید. این کار را بایـد   پنل اي که قصد اتصال آن را به سی هاي دامنهNSباشید این است که 

nsاست و شما باید به آنجا مراجعـه کنیـد و    nic.irهاي ملی  از طریق پنل دامنه انجام داده باشید. پنل مدیریت دامنه براي دامنه

هـا ممکـن اسـت بـراي شـما      nsن قرار دهید. البته ایـ  ns2.webnolog.netو  ns1.webnolog.netهاي دامنۀ خود را روي 
هاي دقیقِ خاص فضاي میزبانیِ شما، باید به ایمیلـی کـه در ابتـداي تحویـل حسـاب      nsد که براي آگاه شدن از نتفاوت داشته باش

و ...) هـم بـه احتمـال زیـاد      com .net. org.هـاي بـین المللـی (    پنل دریافت کردید، مراجعـه کنیـد. پنـل مـدیریت دامنـه      سی
hostcontrol.com  خواهد بود که در زمان ثبت دامنه توسط وبنولوگ مشخصات ورود به پنل مدیریت دامنه به شما داده خواهد

 مراجعه نمایید. ۀ مورد نظر در مرکز آموزشکنترل پنل دامنۀ بین المللی به مقالبراي کسب اطالعات بیشتر راجع به  شد.
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پنل اضافه کنم؛ پس مشخصات دامنۀ جدید را به صـورت   را به سی webnolog.netدر اینجا به عنوان نمونه من قصد دارم دامنۀ 
 زیر پر خواهم کرد:

 

80- New Domain Name  نام دامنۀ جدید را باید در اینجا وارد کنید. دقت داشته باشید که :www .را وارد نکنید 

81- Subdomain شود که در اصل دامنۀ جدیـد   پنل شما ساخته می اي است که براي دامنۀ اصلیِ سی : این همان زیر دامنه
و تـا  کنید، به صورت خودکـار د  ی وارد میروي این زیر دامنه ارائه خدمات خواهد کرد. زمانی که نام دامنه را در جعبۀ قبل

توانید آنها را  کنید، می دانید که دارید چه کار می بهتر است به آنها دست نزنید. اما اگر می جعبۀ بعدي هم پر خواهند شد.
 هم ویرایش کنید.

82- Document Root   این همان مسیري است که پوشۀ خانگیِ دامنۀ جدید به حساب خواهد آمد. پس در مثال بـاال در :
خواهد شد و این همان ریشۀ دامنۀ جدید ما خواهد شد. ساخته  webnolog.netریشۀ اصلی هاست ما یک پوشه با نام 

توانید ببینید و اقدام به سـاخت سـایت خـود درون ایـن پوشـه       را می پوشهشوید، این  می File Mangerزمانی که وارد 
 کنید.

83- Create an FTP account associated with this Addon Domain    اگر این گزینه را فعال کنیـد، همزمـان :
را  FTPهم مرتبط با فقط همین دامنه ساخته خواهد شد. مشخصات این حساب  FTPزودن دامنۀ جدید، یک حساب با اف

 باید در زیر همین گزینه وارد کنید.

هـاي دامنـه را روي   NSپنل ما متصل شود. دقـت کنیـد کـه اگـر      به سی کنیم تا دامنه کلیک می Add Domainحاال روي دکمۀ 
NSا بـر خواهـد گردانـد. ایـن     پنل انجام نخواهد شد و خطاي زیر ر د تنظیم نکرده باشید، این کار توسط سیهاي فضاي میزبانیِ خو

 پنل خود را دارید هم نمایان خواهد شد. خطا زمانی که شما قصد اتصال دامنۀ شخص دیگر به سی
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 شود. میاما اگر همه چیز به خوبی پیش رفته باشد، پیام زیر نمایش داده 

 

توانید  خواهیم پرداخت. در قسمت دوم شما می Addon Domainsکنیم و به قسمت دوم صفحۀ  کلیک می Go Backحاال روي 
اي که اخیراً اضـافه   پنل خود متصل کردید را ببینید و آنها را مدیریت کنید. مثالً در تصویر زیر دامنه هایی که تا به االن به سی دامنه

 انیم کنترل کاملی روي آن داشته باشیم.تو بینیم و می کردیم را می

 

ریشـۀ   Document Rootتوانید نام دامنه را ببینید که همین اخیراً اضافه کردیم. در سـتون   می Addon Domainsدر ستون 
 Fileدهـد کـه اگـر روي آن کلیـک کنـیم، ریشـۀ همـین سـایت درون         هاي این دامنه روي فضاي میزبانی ما را نشـان مـی   پرونده

Manager هاي آن را مدیریت کنید. با کلیـک روي عالمـت    توانید اسناد و پوشه درون یک سربرگ دیگر باز خواهد شد و شما می
 توانید نام این پوشه را عوض کنید. یعنی می قلمی که در روبروي مسیر ریشه وجود دارد، شما قادر به ویرایش این مسیر هستید.

پنـل بـه    داده شده است. اگر یادتان باشد، در زمان افزودن یک دامنۀ جدیـد بـه سـی    نام زیردامنه نمایش Subdomainدر ستون 
پنل شما افزوده خواهد شـد. ایـن زیـر دامنـه از قسـمت       گفته شد که با اتصال یک دامنه، یک زیر دامنه هم به سی Addonروش 

Sumdomainsپنل قابل نمایش است و شما نباید آن را حذف یا ویرایش کنید. ِ سی 

 notاگر این دامنه به یک جاي دیگـري ارجـاع داده شـده باشـد، نشـان خواهـد داد. امـا اگـر عبـارت           Redirects toر ستون د

redirected هاي  را زده باشد، به این معنا است که این دامنه به جاي دیگري ارجاع داده نشده است. منظور از ارجاع را در قسمت
 بعدي کتاب حتماً خواهید فهمید.

 Removeتوانید انجام دهید. اول اینکه با کلیک روي  می Addonهاي اتصالی به روش  چند تا کار روي دامنه Actionsتون در س
توانیـد ارجـاع ایـن     مـی  Manage Redirectionپنلِ  خود حذف کنید. درثانی با کلیـک روي   توانید آن دامنه را از روي سی می

شد در اصـل بـه    webnolog.netتنظیم کنید. یعنی کاري کنید که زمانی که فردي وارد دامنۀ  دامنه را به مکان یا سایتی دیگر
 یک صفحه یا سایت دیگري ارجاع داده شود.

هـاي دیگـري هـم     اضافه کنـیم. روش  Addonپنل خود به روش  د گرفتیم که چطور یک دامنۀ جدیدي را به سیپس تا اینجا ما یا
هاي بعدي خدمت شما عرض خواهم کرد. اما پس از اتصال دامنه به این روش،  جود دارد که در بخشپنل و براي اتصال دامنه به سی
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اي که به عنوان مسیر ریشۀ دامنۀ جدیـد سـاخته    و پوشه (تصویر زیر) شده File Managerتوانید وارد مدیریت فایل یا همان  می
 MySQLتوانیـد بـه قسـمت     یزیـد. حتـی بـراي ایـن دامنـه مـی      هاي سایت جدیـدتان را درون آن بر  شده است را ببینید و پرونده

Database  رفته و یک پایگاه داده هم براي آن بسازید. یا مثالً زیر دامنه، حساب ایمیل وFTP      بسازید و بـه ماننـد دامنـۀ اصـلی
 پنل از آن استفاده کنید. سی

 

 

 

 

 Subdomainsها؛  دامنهزیر

توانید با استفاده از کنتـرل پنـل    اي از یک دامنه است که شما می گویند، زیرمجموعه دامین هم می ها به آن ساب زیردامنه که خیلی
 webnolog.irهاي خود ایجاد کنید. مثًال در اینجا بـه دلیـل اینکـه دامنـۀ اصـلی مـا        پنل به تعداد زیادي از آن را براي دامنه سی
تواند حکـم یـک سـایت     توانیم ایجاد نماییم که هر کدام می می sub.webnolog.irادي زیر دامنه به صورت باشد، به تعداد زی می

انجـام دادیـد، بـراي مـثالً      webnolog.irتـان بـه نشـانی     اندازي سـایت  . یعنی هر کاري که براي راهرا داشته باشدکامالً جداگانه 
blog.webnolog.ir ت شما باال بیاید. اما در خیلی از موارد ما روي زیر دامنه یک سـایت سـبک   توانید انجام دهید تا سای هم می

 را باال خواهیم آورد. cssو  htmlشامل چند سند 

 

اعمال محدودیت شده باشـد و  طرف شرکت ارائه دهندة فضاي میزبانیِ خود، زیر دامنه هم یکی از امکاناتی است که ممکن است از 
توانیـد زیـر دامنـه     پنلِ خود متصل کردید، مـی  اي که به سی تعدادي زیردامنه بسازید. شما براي هر دامنهشما نتوانید بیشتر از یک 

شـود کـه    کنید، یک پوشه در ریشۀ فضاي میزبانیِ شما با نام انتخابی ایجاد مـی  بسازید. زمانی که شما اقدام به ساخت زیردامنه می
 ايِ خود را درون آن بریزید. هاي سایت زیردامنه د پروندهشود ریشۀ زیردامنۀ شما؛ و قادری همان پوشه می
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پنـل آشـنا    سـی  Subdomainsسازیم تا با نحوة کارکردن با بخـش   اي را براي دامنۀ اصلی خود می حاال به صورت عملی زیردامنه
 شویم. پنل وارد این بخش می از صفحۀ اصلیِ سی Subdomainsشویم. پس با کلیک کردن روي نماد 

 ها از دو قسمت کلی تشکیل شده است: یردامنهبخش ز

1- Create a Subdomain براي ساخت یک زیردامنۀ جدید : 

2- Modify a Subdomain اند هایی که تا به حال ساخته شده امنه: براي مدیریت زیرد. 

بـه تنهـایی در جعبـۀ     سـازیم. پـس نـام زیردامنـه را     کنیم و یک زیر دامنه در عرض چند ثانیـه مـی   با قسمت اول کار را شروع می
Subdomain توانیـد از حـروف و اعـداد انگلیسـی      تواند تک حرفی یا تک عددي باشد. شما فقط مـی  وارد کنید. این نام حتی می

 کنم. را در این جعبه وارد می aاستفاده کنید. به عنوان نمونه بنده حرف 

 

پنل ما تا اینجـا   کنیم. اگر سی اي که قرار است براي آن زیر دامنه ساخته شود را انتخاب می نام دامنه Domainاز فهرست کشویی 
 فقط یک دامنه، آن هم دامنۀ اصلی را داشته باشد، این فهرست فقط شامل یک مورد، آن هم دامنۀ اصلی است.

هاي سایت  ها و پوشه ریشه همان محلی است که پروندهشما باید ریشۀ این زیر دامنه را تعیین کنید.  Document Rootاز بخش 
نـام   این مورد به صورت خودکار هم آنها را کنترل کنید. File Managerتوانید با استفاده از  گیرند و می زیردامنه در آنجا جاي می

هتر است آنها را بـا افـزودن یـک کلمـۀ     هاي یکسان دارید، ب تان زیردامنه هاي مختلف شود. اما اگر روي دامنه با نام دامنه انتخاب می
هـاي جدیـد    (در نسـخه  با مشکل مواجه نشوید File Mangerها در  ها و زیردامنه دیگر متمایز کنید، تا در صورت زیاد شدن پوشه

ر من با کلیک کنید تا زیر دامنه ساخته شود. حاال اگ Create. در نهایت هم روي شود) پنل این کار به صورت خودکار انجام می سی
توانم ببینم. البته االن خـالی اسـت و بایـد آن را پـر      مراجعه کنم، صفحۀ اصلیِ زیردامنه را می a.webnolog.irمرورگر به نشانی 

کنم. اگر هم شما یا دیگران نتوانستید صفحۀ اصلی زیر دامنۀ خود را ببینید، باید چند ساعت صبر کنید تا تغییـرات بـراي شـما یـا     
 یت باشند.دیگران قابل رو
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را  کارهـایی باشـد و شـما    به شکل تصویر زیر مـی  .هاي از پیش تعریف شده است اما قسمت دوم این صفحه براي مدیریت زیر دامنه
نام زیر دامنـه قابـل نمـایش اسـت. در      Subdomains.Root domainدر ستون هاي خود انجام دهید.  توانید روي زیردامنه می

 Redirectionهاي سایت زیر دامنه نمایش داده شده اسـت. در سـتون    ریشۀ محل قرارگیري پرونده Document Rootستون 
نشـان داده   not redirectedجـایی کـه عبـارت     دهد. اما از آن اگر این زیر دامنه به جاي دیگري ارجاع داده شده باشد، نشان می

 شده است، پس براي این زیر دامنه ارجاعی در کار نیست.

 

زیردامنـۀ مـذکور حـذف     Removeها اسـت. بـا کلیـک روي     هم شامل چندین دستور براي کار روي زیر دامنه Actionsستون 
توانید براي این زیر دامنه ارجاع تعریف کنید. حـاال مـن روي ایـن دسـتور      می Manage Redirectionشود و با کلیک روي  می

 شد. کنم و صفحۀ دیگري براي بنده باز خواهد کلیک می

 

اي از یک سایت یا حتی وبالگ را وارد کنید، تا زمانی که کاربري وارد زیر دامنـۀ   توانید نشانی یک سایت یا صفحه در این صفحه می
a.webnolog.ir  شد به صورت خودکار به آن نشانی ارجاع داده شود. این کاراییRedirection      براي یـک دامنـه یـا زیردامنـه

کلیک کنید. اما اگر از قبل ارجاعی روي زیر دامنه وجود داشـته باشـد و شـما خواسـته      Saveباید روي  است. پس از آن هم حتماً
 کلیک کنید تا ارجاع لغو گردد. Disable Redirectionباشید آن را لغو کنید، باید روي 

خـواهیم   از مواقع مثل زمانی که مـی پنل، که در خیلی  هاي سی این بود از توضیحات کامل و تصویري راجع به کار با بخش زیردامنه
هایی که باید توسط بازدید کنندگان دریافت (دانلود) شوند را درون یک زیردامنه بریزیم، بسیار کاربردي بود. از مزیت  تمامی پرونده

توانیـد مـثالً    یجـایی دارنـد و شـما مـ     ها به راحتی در بین فضاهاي میزبانی یا سـرورها قابلیـت جابـه    این کار این است که زیردامنه
 دیگر ببرید. یا فضاي میزبانیِ ) به روي یک سرورdl.webnlog.irاي که مربوط به دانلود اسناد است ( زیردامنه
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 Aliasesهاي مستعار؛  دامنه

هاي زیـادي بـین ایـن     پنل خود متصل کنید. اختالف توانید به سی هاي مستعاري است که شما می به معناي دامنه Aliasesعبارت 
اندازي یک سایت کامالً مجـزا بـه    دامنه را براي راه Addonوجود دارد که اگر یادتان باشد در روش  Addonروش اتصال دامنه با 

دهیـد، بـا وارد کـردن دامنـۀ مسـتعار در       نۀ مستعار زمانی که اتصالی را انجام مـی کردید. اما در روش اتصال دام پنل متصل می سی
شود، با این تفاوت که در نوار نشانی دامنـۀ مسـتعار نقـش بسـته اسـت. بـدین        مرورگر تمامی محتویات سایت اصلی نشان داده می

 دارند. سایت با دو دامنۀ متفاوت خواهید داشت که دقیقاً محتواي یکسانی یکترتیب شما 

 

مان را به  توانیم با این کار دامنه اي براي آن نداریم و می اي داریم که فعالً برنامه کنیم که دامنه از دامنۀ مستعار ما زمانی استفاده می
 پنل متصل کنیم. البته این کار معایبی هم دارد. اگر با مباحث سئو آشنا باشید، ممکن است که از طرف گوگـل در  این روش به سی

دو سایت شما با خطاي محتواي تکراري روبرو گردد. به این دلیل که دو دامنۀ شما دقیقاً محتواي یکسانی دارنـد. بـه هـر حـال در     
پنـل خـواهیم    در سـی  Aliasesپس وارد قسمت  پنل هم استفاده کرد. توان از این روش براي اتصال دامنه به سی مواقعی خاص می

نبایـد فرامـوش کنیـد بـه ماننـد اتصـال دامنـه بـه روش          کنیم. ن روش به فضاي میزبانی متصل میرا با ای loging.irشد و دامنۀ 
Addon ًباید دامنه را ثبت کرده باشید و  شما حتماNS هاي دامنه را از کنترل پنل دامنه رويNS هاي فضاي میزبانی خود تنظیم

ف شرکت ارائه دهنـدة خـدمات میزبـانی (وبنولـوگ) بـه شـما       پنل از طر سازي حساب سی کنید. این اطالعات در اولین ایمیل فعال
 تحویل داده خواهد شد.

وارد کنید و روي  wwwدارید را بدون  Aliasاي که قصد اتصال آن را به روش  نام دامنه Create a New Aliasحال از قسمت 
Add Domain .کلیک کنید 
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 شده و پیام زیر به شما نشان داده شود. اگر مشکلی وجود نداشته باشد، دامنه باید به خوبی متصل

 

کنم. االن باید سایتی دقیقاً  را وارد می loging.irحاال براي نتیجۀ عملی کار را ببینیم، در یک سربرگ دیگر از مرورگر نشانی 
 شود. طور هم می به من نمایش داده شود؛ که همین webnolog.ir مشابه با سایت 

 

اي  پنل براي ساخت سـایت تـک صـفحه    هاي سایت ساز آمادة سی ما از یکی از قالب Site Publisher اگر یادتان باشد، در قسمت
نمایش داده خواهد شد. این طرز کار اتصال دامنه به فضاي  loging.irخود استفاده کردیم که دقیقاً همان نما براي سایت با دامنۀ 
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و یا حتـی   FTPپنل رفته و حساب  هاي دیگر سی کار شما قادرید به بخشبود. پس از این  Aliasپنل به روش  میزبانی از طریق سی
پنـل بـراي مـدیریت ایـن دامنـه       حساب ایمیل براي این دامنه بسازید و به مانند یک دامنۀ کامل با آن رفتار کنید و از امکانات سی

 استفاده کنید.

هایی کـه قـبالً    توانید دامنه شود، شما می ناخته میش Remove Aliasesکه با نام  Aliases Domainاما در قسمت دوم صفحۀ 
پس در  توانید به این روش دامنه اضافه کنید. به تعداد زیادي می قابل توجه شما به صورت مستعار اضافه کرده بودید را حذف کنید.

 اي که متصل کردید، ردیف وجود خواهد داشت. هاي مستعار، به تعداد دامنه جدول مرتبط با دامنه

دهد که از آنجایی که این دامنـه   ریشۀ دامنه را نشان می Domain Rootستون  نام دامنه کامالً واضح است. Domainستون  در
 Redirectsپنل شما باشد، پس ریشۀ این سایت دقیقاً معادل ریشۀ سایت اصلی شماست. سـتون   باید دقیقاً مثل دامنۀ اصلی سی

To دهد کـه بـراي افـزودن ارجـاع بایـد از سـتون        اگر دامنۀ مستعار شما به نشانی یا سایت دیگري ارجاع داده شده باشد نشان می
Actions  رويManage Redirection  پنـل   هـاي مـرتبط بـا دامنـۀ سـی      کلیک کنید و طبق توضیحاتی که براي دیگر بخـش

از  Removeار را طبق میل خود تنظیم کنید. با کلیک کردن روي دسـتور  خدمت شما عرض شد، اقدام کنید و ارجاع دامنۀ مستع
توانیـد از   و مـی  کلیک کردیـد.  Remove Alias، البته پس از اینکه روي هم که دامنۀ مستعار حذف خواهد شد Actionsستون 

 این دامنه روي یک فضاي میزبانی دیگر، یا روي همین فضا به روشی دیگر استفاده کنید.

 

هاي زیادي خریداري کردند و آنها را به قیمت  که اگر دیده باشید کسانی که دامنه Aliases Domainبود از توضیحات بخش این 
ها یک نوع نما  کنند که تمامی آن دامنه باالتري براي فروش گذاشتند، معموالً به این روش دامنه را به یک فضاي میزبانی متصل می

پنـل   قادرند دامنه را سفارش داده و خریداري کنند. این یکی از کاربردهاي اتصال دامنۀ مستعار به سیدارند و بازدید کنندگان آنها 
 بود.

 

 

www.takbook.com

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-25-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-aliases/
http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-25-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-aliases/


۹٥ 
 

 

 Redirectsها؛  ارجاع

به معناي ارجاع یا انتقال بازدید کنندگان از یک مکان به یک مکان دیگر به صـورت خودکـار اسـت. گـاهی از      Redirectاصطالح 
 webnolog.irکاربري وارد نشـانی  اوقات ما نیاز داریم این کار را براي یک دامنه یا قسمتی از دامنه انجام دهیم. مثالً فرض کنید 

 webnolog.netپنل انجام دادیـم، بـه صـورت خودکـار بـه نشـانی        سی Redirectsشود با توجه به ارجاعی که ما از قسمت  می
توانیـد   نشانی مبدأ حتماً باید روي فضاي میزبانیِ شما موجود باشد. مثالً شما نمـی شود. البته باید توجه داشته باشید که  منتقل می

 .بسازیداي که شما صاحب آن نیستید،  ارجاعی را روي دامنه

 

کنیم و کاري خواهیم کرد کـه بـا    که قبالً ساخته بودیم اعمال می a.webnolog.irپس به صورت عملی ارجاعی را روي زیردامنۀ 
(نشانی مقصد) منتقل شود. شما نشانی مقصد را هـر   webnolog.netوارد شدن به این نشانی، کاربر به صورت خودکار به سایت 

 بگیرید.توانید در نظر  چه که دوست دارید می
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• Type  :  کـه بـه ارجـاع     301نوع ارجاع را باید از این فهرست کشویی تعیین کنید. ما معموالً دو نوع ارجاع داریم؛ ارجـاع
به بازدید کنندگان و موتورهاي جستجو بفهمـانیم کـه    خواهیم کنیم که می آن استفاده می دائمی معروف است و زمانی از

شود. پـس اگـر    براي ارجاع موقتی استفاده می 302. اما ارجاع ه استمقصد تغییر کردنشانی مبدأ براي همیشه به نشانی 
خواهید براي مدت کوتاهی بازدیدکنندگان را از جایی به نشانیِ دیگري منتقل کنید، باید از این نـوع ارجـاع اسـتفاده     می

 کنید.

• http://(www.)?  :د که همان مسـیري اسـت کـه روي فضـاي     از این فهرست کشویی باید نشانی مبداً را انتخاب کنی
اضـافه کردیـد و همچنـین     Aliasیـا   Addonهـاي   هایی که بـه روش  میزبانیِ شما قرار دارد. معموالً دامنۀ اصلی، دامنه

توانیـد یکـی از آنهـا را انتخـاب کنیـد. بنـده گزینـۀ         و می هستندها از طریق این فهرست کشویی قابل دسترس  زیردامنه
a.webnolog.ir کنم. ا انتخاب میر 

اي که از طریق فهرست کشویی باال تعیین کرده بودید را وارد کنید. مثالً اگر  توانید دنبالۀ دامنه از طریق این جعبه می:  / •
 را در این جعبه وارد کنیم. jamalبه نشانی مقصد ارجاع داده شود، باید  a.webnolog.ir/jamalبخواهیم نشانی 

• Redirects to  : نشانی مقصد را باید در این جعبه وارد کنیم. این نشانی حتماً باید باhttp://   شروع شود. در غیر ایـن
توانید از نشانی یک صفحه یا مسیر داخلـی یـک سـایت اسـتفاده      حتی می پنل به شما خطا خواهد داد. صورت حتماً سی

خواهید بازدید کننگان خود را به رایگان براي یک  نمیتواند یک سایت غریبه باشد. ولی مطمئناً شما  کنید. این سایت می
 غریبه ارسال کنید!

• www.redirection  : اینجا هم باید تعیین کنید نحوة ارجاع با ازwww       باشد، یـا بـدون آن، یـا هـر دو. اگـرOnly 

redirect with www  را انتخاب کنید، ارجاعِ نشانی مبدأ فقط باwww   .اگـر   انجام خواهـد شـدrect with or Redi

without www  را انتخاب کنید، هم باwww   و هم بدون آن ارجاع کار خواهد کرد، و اگـرDo Not Redirect www 
 .معموالً باید گزینۀ دوم را انتخاب کنید کار نخواهد کرد. wwwرا انتخاب کنید، ارجاع با 

• Wildcard     اگر این گزینه را فعال نمایید، ارجاع به صورت ریز به ریز انجام خواهد شد. مثالً اگـر شخصـی وارد نشـانی :
http://a.webnolog.ir/folder1/file-index.php  شـــــــــود، بـــــــــه صـــــــــورت خودکـــــــــار وارد
http://webnolog.net/folder1/file-index.php      ی هـر  خواهد شد. حاال پـس از نویسـۀ / پـس از دامنـۀ اصـل

خواهد باشد، دقیقاً همان در نشانی مقصد قرار خواهد گرفت. در برخی از مواقع کـه شـما سـایت خـود را از      چیزي که می
یک دامنه به یک دامنۀ دیگر منتقل کردید، شاید انتخاب این گزینه مفید باشد. البته باید حتماً بدانید که دارید چـه کـار   

 کنید. می

کنیم تا پیام زیر به ما نشان داده شود. حاال اگر به نشانی مبدأ برویم فوراً بـه نشـانی    کنیم و صبر می کلیک می Addدر نهایت روي 
 مقصد منتقل خواهیم شد. این اتفاق براي بازدیدکنندگان ما هم رخ خواهد داد.
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هایی که تا به  خواهیم رفت و ارجاع Current Redirectsکنیم و به سراغ قسمت دوم صفحه با عنوان  کلیک می Go Backروي 
 توانیم ببینیم. االن ساختیم را می

 

دهـد کـه اگـر     مسیر پس از دامنۀ مبـدأ را نمـایش مـی    Directoryدهد. ستون  دامنۀ مبدأ را به ما نشان می Domainدر ستون 
نشـانی مقصـد ارجـاع را     Redirect URLنویسۀ / باشد، به این معنا است که مسیر خاصی پس از نام دامنه وجود ندارد. در ستون 

نوشته شده است، به این معنا است که  permanentجایی که عبارت  دهد که از آن نوع ارجاع را نشان می Typeبینید. ستون  می
را در سـتون   wwwنـوع ارجـاع از نظـر     ) اسـت. 302زده شد یعنـی موقـت (   temporary) است. اگر 301ارجاع از نوع دائمی (

Match www توانید ببینید. اگر براي ارجاعی گزینـۀ   میwildcard      را فعـال کـرده باشـید، در سـتونwildcard    یـک تیـک
توانید این ارجاع را، البته پس از کلیـک روي   هم می Actionsاز ستون  Deleteکوچکی خواهید دید. با کلیک کردن روي دستور 

Remove Redirect .حذف کنید 

کنند که بتوانیم بازدید کنندگان را به مکان مناسبی هدایت کنیم. البتـه   ر طراحی سایت به ما خیلی کمک میها د استفاده از ارجاع
سازیم، در اصل یک دستور یـا قاعـده در پرونـدة     روي کنیم. از نظر فنی هم زمانی که ما ارجاعی را می نباید در استفاده از آنها زیاده

.htaccess سرور انجام خواهد داد. پس اگر به پروندة  ساخته خواهد شد که این کار را با استفاده از وب.htaccess  ،مراجعه کنید
خواهید دید که یک دستور به آن اضافه شده که البته درك کامل آن زیـاد سـاده نیسـت! ولـی اگـر آن را پـاك کنیـد، از قسـمت         

Redirects پنل هم حذف خواهد شد. سی 

 

 

 

 Simple Zone Editorگر سادة پروندة ناحیه؛  ویرایش

DNS هاي  جزئی از شبکۀ اینترنت است که کارش تبدیل نشانیIP تر است. مثالً هر سایت یک  هاي به یادماندنی به نشانیIP  به این
سـپردیم   خواستیم این عدد طوالنی را براي هر سایت یا قسمتی از یک سایت بـه خـاطر مـی    که اگر می 1.23.45.67صورت دارد؛ 
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هـاي تمـامی    پـی  یک دفترچه تلفن جـامع اسـت کـه آي    DNSدهد.  خود را نشان می DNSخیلی جالب نبود. اینجاست که کاربرد 
 webnolog.netي کـه بخواهـد بـه یـک دامنـه، مثـل       هاي اینترنتی را درون خود ذخیره دارد و هر کسی بـا هـر مرورگـر    دامنه

کنـد، سـپس اطالعـات را از رایانـۀ مقصـد       وجـو مـی   پرس DNS پی معادل دامنه را از سامانۀ  دسترسی داشته باشد، مرورگر اول آي
 هاي آینده حذف خواهد شد! پنل در نسخه توجه داشته باشید که این بخش از سی کند. دریافت می

باید از یک جایی تامین شود که خود صاحب سایت از طریق سروري که روي آن سایت خود را برپا کرده  DNSۀ اطالعات این سامان
(پرونـدة ناحیـه)، کـه درون آن     Zone Fileاست باید این کار را انجام دهد. معموالً هر دامنه یک پرونـده روي سـرور دارد بـه نـام     

ها را دریافت کرده  هاي دیگر روي شبکۀ اینترنت آمده و این پرونده اال رایانههاي مختلف دامنه ذخیره شده است. ح رکوردهاي بخش
 کنند تا هر کسی که بخواهد بتواند به آن سایت و خدمات آن دسترسی داشته باشد. و اطالعات آن را در سرتاسر جهان منتشر می

داریـم، کـه کـار آنهـا ویـرایش       Advanced Zone Editorو  Simple Zone Editorهـاي   پنـل دو بخـش بـه نـام     ما در سـی 
 Simpleدهاي قبلی را ویرایش نمـاییم. بخـش  هاي ناحیه است که قادر باشیم رکوردهایی را درون آنها اضافه کنیم، یا رکور پرونده

Zone Editor  تر است، براي افرادي مفید خواهد بود که اطالعـات چنـدانی راجـع بـه ایـن موضـوع        نسبت به ابزار دومی سادهکه
تـر پرونـدة ناحیـه را بـراي      امکـان ویـرایش پیشـرفته    Advanced Zone Editorارند و سادگی براي آنها مهم است. اما بخش ند

توانید تعریف کنید. اما باید خاطر نشان کرد کـه در هـر    کند. همچنین نوع رکوردهاي بیشتري را از این طریق می وبمستر فراهم می
دو بخش مشترك است و از هر روشی که استفاده کنید، فرقی نخواهد کرد. در این بخـش   صورت رکورهاي تعریف شده در بین این

 هاي ما. براي ویرایش سادة پروندة ناحیۀ دامنه Simple Zone Editorاز کتاب در خدمت شما خواهم بود با آموزش بخش 

 

د دارد، اگر از چندین دامنه روي فضـاي میزبـانیِ   پنلِ شما، یک پروندة ناحیه وجو از آن جایی که براي هر دامنۀ متصل شده به سی
اي کـه   باید از فهرست کشویی موجود، دامنه Simple Zone Editorبرید، در اولین گام پس از وارد شدن به صفحۀ  خود بهره می

 قصد ویرایش رکوردهاي آن را دارید را انتخاب کنید.

 

 Add an A Recordقسمت است براي شما نمایان خواهد شد. قسمت اول با نام  سهپس از آن بخش اصلی این صفحه که شامل 
مـورد   HostNameیـا   IPدهـیِ   گیرد. این نوع رکـورد بـراي کاربردهـاي آدرس    مورد استفاده قرار می Aبراي اضافه کردن رکورد 
از آنها به احتمال قوي  باشد. چون به غیرتواند داشته  ترین رکوردهایی هستند که یک سایت می از مهم Aاستفاده است. رکوردهاي 

توجه داشته باشید کـه شـما نیـازي    د بود. نقابل دسترس نخواهروي شبکۀ اینترنت هاي آن،  یا ایمیل FTPهاي  سایت شما، حساب
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ـ       ه یـک  ندارید رکوردهاي ضروري سایت خود را بسازید. بلکه در برخی از اوقات مثل اتصال یک زیـر دامنـه از دامنـۀ اصـلی خـود ب
 تواند مورد استفاده قرار گیرد. سرویس یا هاست دیگر، می

 

نام رکورد را وارد کنیـد کـه اگـر عبـارتی را وارد کنیـد، بـه        Nameکافی است از قسمت مربوطه، در جعبۀ  Aبراي افزودن رکورد 
مورد نظر را وارد نماید. حـاال   IPهم باید  Address. در جعبۀ و نام کامل باید به نقطه ختم گردد صورت خودکار کامل خواهد شد

آید. عالوه  پیام موفقیت آمیز بودن فرآیند به نمایش در می لیک کنید، رکورد افزوده خواهد شد وک Add an A Recordاگر روي 
 شود. نمایش داده می ،صفحه پایینِ در جدولِ بر آن

 

طبـق توضـیحاتی کـه در ادامـه      Add a CNAME Recordاضافه کنیم. پـس از قسـمت    CNAMEخواهیم یک رکورد  حاال می
 کنیم.  آید، اقدام می می

 

هـم   CNAMEباشـد. در جعبـۀ    fqdnپنل یک نام  ، نام رکورد را باید وارد کنید که این نام باید به قول خود سیNameدر جعبۀ 
کلیـک   Add CNAME Recordدر نهایت روي  شما باید مقدار مورد نظر را وارد کنید که به صورت ساختار زیردامنه مانند است.

 کنید.
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از بخـش   سـاخت آنهـا   توانید اضافه کنید، انواع رکورد دیگـر هـم داریـم کـه     به غیر از این نوع رکوردهایی که شما به این روش می
Advanced Zone Editor ورد نیـاز و  کنید، از قبـل رکوردهـاي مـ    پذیر است. جداي از رکوردهایی که خود شما ایجاد می امکان

توانید آنها را ببینید. اما آن رکوردهایی که خودتـان   الزم براي اینکه سایت شما کار کنند وجود داشته است و شما از این بخش نمی
توانید ببینید و هم آنها را حذف کنید. امکان ویرایش وجـود نـدارد.    هم می User-Defined Recordsایجاد کردید را از قسمت 

 آنها را حذف کنید، دوباره یکی دیگر بسازید. توانید فقط می

 

شود. بـا کلیـک کـردن     هاي این جدول، مقادیري که در هنگام ساخت آنها تعیین کرده بودیم، نمایش داده می در هر کدام از ستون
ماند این است که تاثیر حذف و  هم قادرید همان رکورد را حذف کنید. نکتۀ دیگري که می Actionاز ستون  Deleteروي دستور 

اضافه کردن رکورد معموالً پس از چند ساعت تا یک روز به طول خواهـد انجامیـد تـا فراگیـر شـود و رکوردهـاي جدیـد در سـطح         
 کند. هم صدق می Advanced Zone Editorبخش  اینترنت گسترش یابد. این موضوع براي ویرایش پروندة ناحیه با استفاده از

 

 

 

 Zone Editorگر پروندة ناحیه؛  ویرایش

ایجـاد کنیـد و آنهـا را     CNAMEو  Aاز نـوع   ییاد گرفتید که چطور رکوردهـای  Simple Zone Editorقبلی با عنوان  بخشدر 
کند و شما از این قسمت  هم صدق می Zone Editor بخشتنظیم کنید. دقیقاً توضیحاتی که قبالً براي رکوردها عرض شد، براي 

رکودرهایی که از قبل ساخته شدند را هـم  هاي خود اضافه کنید. به عالوه، قادرید  توانید رکوردهایی را به پروندة ناحیۀ دامنه هم می
یـن اسـت کـه سـایت شـما از      ویرایش کنید که البته این کار بسیار حساس است و اگر اشتباهی در تنظیم آنها رخ دهد، به منزلـۀ ا 

دانید در حال انجـام   را ویرایش کنید که می فرض) (پیش پس تنها در صورتی رکوردهاي قبلی دسترس بازدید کنندگان خارج شود.
 در نسخه هاي بعدي سی پنل حذف خواهد شد. Simple Zone Editorقابل ذکر است که بخش  چه کاري هستید.
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پنـل شـما متصـل اسـت، بایـد از       و اگر در حال حاضر چندین دامنـه بـه سـی    خواهیم شد Zone Editor بخشبدین ترتیب وارد 
شروع خـواهیم کـرد. ایـن قسـمت هماننـد       Reset Zone Fileکار را با آموزش قسمت  فهرست کشویی باال یکی را انتخاب کنید.

 تصویر زیر است.

 

کلیـک کنیـد تـا     moreفرض درآورید، بایـد روي   براي اینکه خواسته باشید پروندة ناحیه و رکوردهاي درون آن را به صورت پیش
 ابزارهاي این قسمت براي شما نمایان گردد.

 

که قبالً شما در تواند تمامی تغییراتی  فرض درآوردن پروندة ناحیه می در جعبۀ زردرنگ به شما هشدار خواهد داد که به حالت پیش
 Are you sure youخواهید این کار را انجام دهید، بایـد گزینـۀ    . اگر شما مطمئن هستید که میببرداز بین  را این بخش دادید

want to erase all entries and revert to the dafault state?     را فعـال کنیـد و روي دکمـۀReset Zone File 
د این کار را انجام دهید که مشکلی براي رکوردهاي دامنۀ شما پیش آمده و این مشکل ناخواسـته از  کلیک کنید. در حالتی شما بای

 خواهید تغییرات را به حالت اولیه برگردانید. جانب خود شما بوده و حاال می

 توانیم یک رکورد اضافه کنیم. که از اینجا می Add a Recordپردازیم به قسمت  اما حاال می
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• Type  نوع رکورد را باید از این قسمت تعیین کنید. عالوه بر رکورد :A  وCNAME    شما قادرید رکوردهاي دیگـري کـه
 هاي زیرین آن وارد نمایید. هر کدام کارآیی خاص خود را دارند را از اینجا انتخاب کنید و مقادیر هر کدام را در جعبه

• Name شود. هر رکورد محسوب می نویسیم که همان بخش اولیۀ : نام رکورد را می 

• TTL هاي  : این مشخصه همان مدت زمانی است که سرویسDNS گیرند که باید در این فاصـله زمـانی بـراي     در نظر می
 دریافت اطالعات جدید به پروندة ناحیۀ دامنۀ شما جهت ثبت این رکورد سر بزنند.

• Address  :ید.مقدار مد نظر رکورد را باید درون این جعبه وارد کن 

هاي بیشتري باشند که بسته به نوع همـان   ممکن است داراي مشخصه SRVهمانطور که باید بدانید، برخی از رکوردها، مثل رکورد 
 کلیک کنید. Add Recordها را پر کنید و در نهایت روي  جعبهرکورد باید 

شود  نمایش داده می Zone File Recordsت تمامی رکوردهایی که از اول بودند و آنهایی که شما اضافه کردید، در جدول قسم
 است: ردر هر ستون مشخصات هر رکورد نمایش داده شده که بدین قراشان نمایید.  که شما بتوانید آنها را ویرایش کنید و یا حذف
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• Name شود. اگر دقت کنید دو تا رکـوردي کـه از بخـش    : نام هر رکورد در این ستون نمایش داده میSimple Zone 

Editor .هم اضافه کردیم، در انتهاي این جدول نشان داده شده است 

• TTL هاي  : مدت زمان معتبر بودن هر رکورد براي بررسی مجدد توسط سرویسDNS این ستون در 

• Class  ًکالس رکورد که معموال :IN  به معنايinternet .است 

• Type توانید ببینید. : نوع رکورد را در این ستون می 

• Record این ستون : مقدار هر رکورد در 

• Action  دو تا دستور با عنوان :Edit  براي ویرایش کردن هر رکورد، وDelete    براي حذف کردن هر کـدام از رکوردهـا
 در این ستون جاي گرفتند.

هـاي فصـل   کـرد. بـه انت   که به طور هماهنگ با بخش قبلی آن کار می Zone Editorاین بود از توضیحات کامل و تصویري بخش 
هاي این کتاب بود که سعی شد تمامی جوانـب کـار    ترین فصل پنل رسیدیم. این فصل یکی از مهم هاي سی ابزارهاي مرتبط با دامنه

هـایی کـه بـه آن متصـل      کنید، باید قادر باشید دامنه ها را خدمت شما توضیح دهم. اگر شما فضاي میزبانی را خریداري می با دامنه
 نید که در این صورت است که قادرید نهایت استفاده را از ابزارهاي کنترل پنل فضاي میزبانی ببرید.کردید را مدیریت ک
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 Email ابزارهاي ایمیل 
هـا هنـوز    هاي اجتماعی، هنوز ایمیل نقش بسیار پر رنگـی را در ارتباطـات مجـازي دارد. ایمیـل     ها و ابزارهاي شبکه با توسعۀ برنامه

توان به یک ایمیل معمولی الصاق کرد. به همین دلیل  بهترین روش براي ارسال و دریافت پیام و یا هر نوع سند دیگر هستند که می
پنـل   اي کـه بـه سـی    هاي ایمیل به یک دامنۀ اینترنتی متصل هستند، شما براي هر دامنه ها و صندوق نشانی از آن جایی که معموالً

بـه   webnolog.irصندوق ایمیل تعریف کنید. مثالً فرض کنید دامنۀ شما بـه نشـانی    دلخواهتوانید به تعداد  کنید، می معرفی می
پنل شما متصل شده است؛ حاال چه دامنۀ اصلیِ فضايِ میزبانیِ شماست که باید از طرف شرکت ارائه دهندة خـدمات میزبـانی    سی

پنـل خـود    اقدام به اتصال دامنه به سـی  Aliasesیا  Addon Domainهایی مثل  این کار انجام گیرد، چه خودتان از طریق روش
. info@webnolog.irهاي ایمیلی به این صورت تعریف کنید:  صندوق EMAILابزارهاي بخش  کردید. به هر حال شما قادرید با

حاال با ایـن نشـانی ایمیـل،    هم که نام دامنۀ سایت شماست.  Webnolog.irهر آنچه دلتان خواست قرار دهید.  infoکه به جاي 
شما را با ایـن بخـش آشـنا     cPanelفصل از کتاب آموزش  در اینتوانید نامۀ الکترونیکی بفرستید و هم نامه دریافت کنید.  هم می

 همراه باشید. مام کرد. پس همچنان با یخواه

 

 Email Accounts ؛هاي ایمیل حساب

است. قبل از هر کاري شما باید حساب ایمیلی را  Email Accountsاولین بخشی که قصد آموزش آن را خدمت شما دارم، بخش 
 Email Accountsپس با کلیک روي این پیوند وارد بخـش  مرتبط با یک دامنه بسازید که این کار از این بخش قابل انجام است. 

 خواهیم شد.
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حسـاب مـورد نظـر را    هم به این صورت است که اول شـما بایـد    Emailبخش  Web Diskو  FTPهاي دیگر مثل  به مانند بخش
 شامل سه قسمت کلی به صورت زیر است: Email Accountsبسازید و سپس از آن حساب استفاده کنید. بر همین اساس صفحۀ 

1- Add Email Accountساخت حساب ایمیل جدید : 

2- Email Accountsهاي ایمیلی که از قبل ساختیم : مدیریت حساب 

3- Default Email Account فرض یا اولیه: حساب ایمیل پیش 

کار را با قسمت اول شروع خواهیم کرد و یک حساب ایمیل خواهیم ساخت. پس تصویر زیر را نگاه کنید و همانند توضیحاتی که در 
 کلیک کنید. Create Accountها را پر کرده و روي  تک تک گزینه ،ادامه خواهد آمد

 

• Emailِدقت داشته باشید که اگر فقـط یـک    را در این جعبه باید وارد کنید. @قبل از عالمت  نشانی ایمیل : قسمت اول
 نمایش داده خواهد شد. @پنل متصل کرده باشید، که همان دامنۀ اصلی است، نام دامنه پس از عالمت  دامنه به سی

• Domainقصد سـاخت   اي که پنل متصل کرده باشید. باید دامنه : زمانی نمایش داده خواهد شد که چندین دامنه به سی
 حساب ایمیل براي آن را دارید، انتخاب کنید.

• Password کنید. بهترین کار ایـن اسـت کـه روي     وارد اینجا در: رمز عبور ورود به صندوق ایمیل را بایدPassword 

Generator  جـایی امـن   توانیـد کپـی کـرده و در     کلیک کنید تا یک رمز عبور قوي براي شما ساخته شود. رمز را مـی
 .ره کنیدذخی
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• Password (Again).رمز عبور خود را دوباره وارد کنید : 

• Mailbox Quotaتوانید تعیین کنید. اگر گزینۀ اول را انتخاب کنید و  : محدویدت حجمی صندوق ایمیل را از اینجا می
و پرونده دریافـت  آن وارد کنید، صندوق ایمیل شما فقط تا همین حد ایمیل  يعددي را به واحد مگابایت در جعبۀ روبرو

را انتخاب کنیـد، هـیچ گونـه محـدودیتی      Unlimitedکند و بیشتر از آن را قبول نخواهد کرد. اگر گزینۀ دوم یعنی  می
 این صندوق در نظر گرفته نخواهد شد.براي 

آمیز بودن سـاخت حسـاب ایمیـل بـه شـما       کلیک کنید، پس از مدت زمانی پیام موفقت Create Accountحاال اگر روي دکمۀ 
هاي دیگر ایمیل مشاهده  توانید آن را در کنار حساب می ،Email Accountsیعنی  ،نمایش داده می شود و در قسمت دوم صفحه

هاي خود بسازید. در ادامه به شما خواهم  براي دامنههاي مختلف، حساب ایمیل  توانید با نشانی کنید. به هر تعداد که نیاز دارید، می
 گفت که باید چطور با این حساب ایمیل، نامه دریافت یا ارسال کنید.

 

اگر به هر دلیلی خطایی به شما برگدانده شده، باید مورد را برطرف کنید و دوباره تالش کنید. مثالً اگـر قـبالً بـراي همـین دامنـه      
 م ساخته باشید، سیستم از شما خطا خواهد گرفت. پس به خطاها دقت کافی را داشته باشید.نشانی ایمیلی با همین نا

توانیـد   رویم و با جزئیات این بخش شما را آشنا خواهم ساخت. در این قسمت شما مـی  می Email Accountحاال به سراغ بخش 
ا حـذف کنیـد. مـثالً شـاید دیگـر بـه       ها را ویرایش یاست را ببینید و آنهاي ایمیلی که قبالً توسط شخص شما ساخته شده  حساب

مرتبط بـا هـر صـندوق ایمیـل، آن ایمیـل حـذف        Deleteحساب ایمیلی نیاز نداشته باشید به سادگی با کلیک کردن روي دکمۀ 
 خواهد شد.

 

ین نشانیِ ایمیل، دو تا در ستون اول از سمت چپ، شما شاهد نام کاربري یا همان نشانی ایمیل هر حساب ایمیل هستید. در کنار ا
تواند ایمیلی  تواند ایمیل دریافت کند و هم می کنند که این حساب ایمیل هم می عالمت وجود دارد که به ما این نکته را گوشزد می

 را ارسال کند.
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مشخص شده است، میزان حجم صندوق ایمیلـی را کـه در ابتـدا خـود مـا مشـخص        Usage/Quotaدر ستون دوم که با عنوان 
 دهد. به عالوه اینکه چه مقدار از این فضا در حال حاضر استفاده شده است. کردیم را نشان می

 پیوندهایی براي انجام عملیاتی وجود دارد که با آنها شما را آشنا خواهم کرد. Actionsدر ستون بعدي یعنی 

• Passwordیر دهید.توانید رمز عبور این حساب ایمیل را تغی : با کلیک روي این مورد می 

• Quotaتوانید میزان ظرفیت حجمی این صندوق ایمیل را تغییر دهید. : با کلیک روي این گزینه می 

• Set Up Mail Clientنـی  تنظیمات ف : با کلیک روي این گزینه به صفحۀ دیگري هدایت خواهید شد که قادرید از آنجا
به صندوق ایمیـل   Thunderbirdي سمت مشتري مثل این حساب ایمیل را برداشته و براي اتصال از طریق نرم افزارها

 استفاده کنید. راجع به این مورد توضیحات تکمیلی را خدمت شما ارائه خواهم کرد.

• Delete.با کلیک روي این دکمه، صندوق ایمیل مربوطه از روي فضاي میزبانی شما حذف خواهد شد : 

• More که دستورات بیشتر در مورد همین صندوق ایمیل را در : یک دکمۀ دیگري به صورت فهرست کشویی وجود دارد
 خود گنجانده است. همراه با تصویر، توضیحات این بخش را هم به شما خواهم داد.

 

• Suspendکند). آورد (مسدود می : ورود به صندوق و همچنین دریافت ایمیل این صندوق را به صورت معلق در می 

• Suspend Loginکند. میل را معلق (مسدود) می: فقط ورود به صندوق ای 

• Suspend Incoming Mailکند. اگر وضـعیت هـر کـدام از     : دریافت ایمیل جدید به این صندوق ایمیل را مسدود می
 هاي ایمیل مشخص خواهد بود. این سه مورد اول را تغییر دهید، به صورت نمادي در ستون اول جدول حساب

• Access Webmail به صندوق ایمیل به صورت تحـت وب دسترسـی خواهیـد داشـت. بـدون      : با کلیک روي این مورد
 اینکه نیاز به نرم افزار دیگري داشته باشید.

• Manage Exrternal Authentication :افزار خارجی وجود داشته باشد که به حساب ایمیل شما دسترسـی   اگر نرم
 د.توانید ببینید و آنها را مدیریت کنی داشته باشد، از این قسمت می

www.takbook.com



۱۰۹ 
 

• Configure Calendars and Contacts     ) بـر روي سـرور شـما یـک تقـویم :Calendar    و یـک دفترچـه تلفـن (
)Contactاز تقویم براي برنامه ریزيِ کارهاي توانید،  هاي ایمیل کار می کنند و شما می ) وجود دارد که مرتبط با حساب

لفن براي ذخیره کردن نشانی ایمیل افراد به همراه اطالعات روزانه و موارد مرتبط با آن استفاده کنید. همچنین دفترچه ت
خواهیـد از ایـن    کنیم شما با استفاده از یک نرم افزار سمت مشتري، مـی  حاال فرض می تان است. دیگر دوستان و آشنایان

هید. اطالعاتی را ها روي رایانۀ شخصی خود استفاده کنید. این بخش به شما کمک خواهد کرد تا این کار را انجام د برنامه
 افزارها روي رایانۀ شخصی خود استفاده کنید. به شما خواهد داد که بتوانید از این نرم

مشخص شده است، مختص یک حساب پیش فـرض اسـت کـه نـه      Dafault Accountاما سومین بخش این صفحه که با عنوان 
هـاي   هایی کـه بـه صـورت نامشـخص بـراي دامنـه       فرض تمامی ایمیل قابلیت حذف شدن دارد و نه ویرایش شدن. این حساب پیش

 test@webnolog.irکند. مثالً فرض کنید شخصی ایمیلی را به نشانی ایمیل  پنل شما ارسال شده است را در خود جمع می سی
پنلِ مـا هـدایت خواهـد     کند، ولی ما حسابی را با این نشانی نساختیم. اینجاست که این ایمیل به حساب پیش فرض سی ارسال می
 دهد. . تصویر زیر نماي این بخش را نشان میل هایی را در اینجا مشاهده کنیدتوانید چنین ایمی شد و می

 

 ) میزان حجمی است کـه ایـن صـندوقِ   Usageعجیبی نیست! ستون دوم ( پنل شماست که چیز ستون اول همان نام کاربري سی
ارسـال شـده بـه     نامـۀ دهد، به این معنا است که هنـوز   را نشان می 0شما گرفته است. اگر عدد  میزبانیِ فرض از فضايِ پیش ایمیلِ

هـاي اشـتباهی یـا ناخواسـته مـورد       میلایحساب ناخواسته براي شما ارسال نشده است. اما پس از مدتی این اتفاق خواهد افتاد که 
 هجوم این صندوق قرار گیرد.

که با کلیک روي آن در یک سربرگ دیگر نرم افـزار تحـت وب    Access Webmailدر ستون سوم یک پیوند وجود دارد با عنوان 
نین بخشـی وجـود دارد   سازید، چ هایی هم که خودتان می مدیریت صندوق ایمیل این حساب براي شما باز خواهد شد. براي حساب

تـا بتوانیـد    در انتهـاي هـر ردیـف حسـاب ایمیـل)      more(با کلیک روي دکمـۀ   که قبالً گفته شد چطور باید وارد این بخش شده
 هاي رسیده را بخوانید. را ارسال کنید و یا نامه هایی نامههاي خود را مدیریت کنید. یعنی  ایمیل

توانیـد از ابزارهـاي ایـن بخـش نهایـت       پنل آشنا شدید و االن به راحتی می سی Email Accountsتا االن به طور کامل با صفحۀ 
ماند که در ادامه توضیحات آن را خدمت شما عرض خواهم کرد. اما قبل از ادامـه بایـد    استفاده را ببرید. اما چند نکتۀ مهمِ دیگر می

همۀ در انتهاي همین صفحه وجود دارد. زمانی که فعالش کنید، که  Configuration Optionsاي اشاره کنیم با عنوان  به گزینه
فرض به دفترچه تلفن اشـتراکی سـرور کـه متعلـق بـه ایـن        هاي ایمیلی که تا به حال ساختید، به عالوه حساب ایمیل پیش حساب

واند به این دفترچه ت فرض ایمیل است که می خواهند داشت. اما اگر غیرفعال شود، فقط حساب پیش پنل است دسترسی حساب سی
 تلفن دسترسی داشته باشد.
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 Webmailآموزش 

Webmail  توانیـد از طریـق    اضـافی روي رایانـۀ خـود، مـی     يبا استفاده از آن و بدون نصب نرم افزارعنوان یک نرم افزار است که
هاي رسیده را بخوانید و یا براي دیگران ایمیل ارسال کنیـد. ایـن    هاي ایمیل خود را مدیریت کنید. یعنی ایمیل مرورگر خود حساب

هـاي   در بخـش  Webmailپنل روي سرور نصب شده است و از طریـق کلیـک روي پیونـد     نرم افزار تحت وب است و در کنار سی
کنیـد، خودتـان    میـل را بـاز مـی    پنل سه نوع از این نرم افزار دارد کـه زمـانی کـه وب    . سیشویدتوانید وارد آن  مرتبط با ایمیل، می

حاال براي اینکـه بتـوانیم بـا     ریت کنید.حساب خود را باز کرده و آن را مدی هاتوانید انتخاب کنید که با کدامیک از این نرم افزار می
مـرتبط بـا یکـی از     Webmailروي یـک از پیونـدهاي    Email Accountsپنل هـم آشـنا شـویم، در صـفحۀ      سی  این بخش از

 هاي ایمیل خود کلیک کنید تا صفحۀ زیر براي شما باز شود. حساب

 

نیـد.  میل خود را انتخاب ک باید نرم افزار وبسربرگ دیگري در مرورگر شما باز خواهد شد که  Access Webmailبا کلیک روي 
 کلیک کنید. Got itاي در باالي صفحه به شما نشان داده خواهد شد که باید روي  البته اول یک متن محاوره

 

 بینید که به این صورت است: میل تحت وب می اینجا شما سه نوع نرم افزار وب

• Horde 
• Roundcube 
• SquirrelMail 

www.takbook.com



۱۱۱ 
 

کنید، با کلیک روي نماد یکی  میل را باز می توانید استفاده کنید. پس بهتر است هر بار که وب تان آمد می شما هر از کدام که خوش
بـاز   roundcubeاز آنها، تمامی آنها را امتحان کنید و اگر از آن به بعد خواستید این صندوق ایمیل با یک نرم افـزار خـاص مثـل    

خواهید این صندوق ایمیل را بـاز   موجود در زیر آن کلیک کنید، تا در مواقع بعدي که می Set as Defaultشود، باید روي دکمۀ 
خود شوید. دقت داشـته باشـید کـه از     ایمیلِ صندوقِ میلِ کنید، این صفحه به شما نشان داده نشود و شما مستقیم وارد محیط وب

رض را هر زمان که خواستید عوض کنید. کافی است روي ستارة روبـروي  ف توانید این صندوق پیش فهرست کشویی باالي صفحه می
 آن کلیک کنید.

 

کنیم و وارد محیط ایـن نـرم افـزار     کلیک می roundcubeموجود در زیر نماد  Set as Dafaultحاال فرض کنید ما روي همان 
 شویم. می

 

پنل دقیقاً مثل یک صندوق ایمیل  ۀ استفاده از این بخشِ سیکار کرده باشید، طریق Yahooو یا  Gmailهاي ایمیل  اگر با صندوق
توانید  هاي مختلف صندوق ایمیل خود، می بینید. براي رفتن به بخش هاي هر بخش را می متعارف است. شما در وسط صفحه ایمیل

ذخیره  Junkم) در بخش هاي رسیده به عنوان جفنگ (اسپ ها کلیک کنید. مثالً ایمیل از فهرست سمت چپ روي هر کدام از بخش
هـم   Inboxاي را حذف کنید به داخل این بخش خواهد رفت. بخـش   همان صندوق زبالۀ شماست که اگر نامه Trashشوند. یا  می
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ــن نشــانی ایمیــل    کــه همــان صــندوق وروديِ اصــلی حســاب ایمیــل شماســت. تمــامی ایمیــل   ــه ای هــاي رســیده از دیگــران ب
)info@webnolog.irخواهید بررسی انجام گیرد کـه ببینیـد آیـا نامـۀ      کنید می اهد آمد. هر زمان که فکر می) به این بخش خو

در نوار باالیی صفحه کلیک کنید. ایـن نـوار شـامل ابزارهـاي      Refreshجدیدي براي شما آمده است یا خیر، باید روي روي دکمۀ 
ۀ دیگري بـراي شـما بـاز خواهـد شـد کـه از       است که با کلیک روي آن یک صفح Composeترین آنها  دیگري هم هست که مهم

 توانید ایمیلی را براي دیگران ارسال کنید. توضیحات آن به این قرار است. طریق آن می

 

بینید که نشانی ایمیل شما که به عنوان فرستندة این نامه هستید نقش بسته است. اگر چندین حساب ایمیـل   می fromجعبۀ  در
هـم   Toتوانید نشانیِ مد نظر خود را از اینجا انتخاب کنیـد. جعبـۀ    را به این صندوق متصل کرده باشید، از این فهرست کشویی می

 Subjectرد کنید؛ همان ایمیلی که قرار است این نامه براي آن ارسال شـود. از جعبـۀ   که باید نشانی ایمیل فرد دریافت کنند را وا
عنوان ایمیل را تعیین کنید که به ارسال کننده نمایش داده خواهد شد و در آخر متن ایمیل خود را در جعبۀ بزرگ پـایین صـفحه   

خواهید یک پرونده یا سند را هم به ایمیل خـود   سید. اگر میخواهید ارسال کنید را باید بنوی کنید می بنویسید. هر آنچه که فکر می
اي را از روي رایانه انتخاب کنید تا با همین ایمیل بـراي فـرد    کلیک کنید و پرونده Attach a fileکنید، باید روي  و ارسال الصاق

مام است. نامۀ شما براي فرد مورد نظـر  کلیک کنید. کار ت Sendدر نهایت هم باید از نوار باالي صفحه روي  مورد نظر ارسال شود.
 کلیک کنید، کار ارسال لغو خواهد شد. این بود از طریقۀ ارسال ایمیل. Cancelارسال خواهد شد. اگر هم روي 

کنـیم. محتویـات    روي عنوان ایمیلی که جدید براي ما ارسال شده است دوبار کلیک مـی  و Inboxبه بخش گردیم  اما دوباره بر می
از بـاالي صـفحه کلیـک کنیـد. بـه       Deleteتوانیم آن را بخوانیم. براي حذف کردن آن باید روي دکمۀ  ي ما باز شده و مینامه برا

و بـا منتشـر کـردن نشـانی صـندوق ایمیـلِ خـود،         کنیـد همین سادگی شما قادرید از حساب ایمیل خود براي دیگران نامه ارسال 
 کلیک کنید. Replyآن را بدهید. براي پاسخ دادن به یک نامۀ رسیده باید روي هاي دیگران را دریافت کرده و حتی پاسخ  نامه
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توانید بسـته بـه خواسـت     کار کردیم. اما شما می roundcubeنرم افزار  اکه البته ما در اینجا ب  Webmail این بود از توضیحات 
گردد. ابتـدا شـکل و    میل تقدیم شما می خود از دو نرم افزار دیگر هم استفاده کنید. در ادامه تصویري از نماي دو نرم افزار دیگرِ وب

 را ببینید. Hordeشمایل نرم افزار 

 

 افزار شوید، باید یک دسته اطالعاتی را به این نرم افزار بدهید. رمناین خواهید وارد  در ابتدایی که می .SquirrelMailو اما 
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Full Name  .که همان نام کامل شماستReply To هـاي رسـیده از    توانند در پاسخ به نامـه  اي است که دیگران می همان نشانی
 به تا کنید کلیک INBOX روي چپ سمت نوار از حاال. کنید کلیک Submit روي آن از پسجانب شما به آن نشانی ارسال کنند. 

توانید کار کنید. دقت داشته باشید که پاك کردن یک نامه از  افزارها هم می پس با این نرم .شوید وارد خود هاي ایمیل اصلی صندوق
ار انجـام  افزارها خواهد شد و نیازي نیست هر کاري که بـا یـک نـرم افـز     طریق یک نرم افزار، باعث حذف شدن آن نامه در دیگر نرم

 دهید با نرم افزار دیگر هم تکرار کنید. می

میل بروید، بدون اینکه خواسته باشید رمز عبوري را وارد کنیـد،   پنل به سراغ وب دقت داشته باشید که اگر پس از وارد شدن به سی
میل دسترسـی داشـته باشـید.     وب توانید به پنل هم می صندوق ایمیل شما باز خواهد شد. اما باید بدانید که بدون وارد شدن به سی

 2096بـراي ورود عـادي یـا     2095براي این منظور کافی است نشانی سایت خود را وارد نوار نشانیِ مرورگر کنید و از شماره درگاه 
ارد براي ورود امن استفاده کنید. پس از آن باید رمز عبور صندوق ایمیل خود را که در هنگام سـاخت آن تعیـین کـرده بودیـد را و    

 کنید.

• http://webnolog.ir:2095 ورود عادي به وب میل : 

• https://webnolog.ir:2096 ورود امن به وب میل : 

 

 

 نحوة اتصال به حساب ایمیل با نرم افزار سمت مشتري

هاي ایمیل خود را مدیریت کنید، روش دیگـري   حساب Webmailتوانید با استفاده از یکی از نرم افزارهاي  عالوه بر اینکه شما می
خود را مـدیریت کنیـد. منظـور از نـرم افـزار        توانید با آن حساب ایمیل با استفاده از یک نرم افزار سمت مشتري وجود دارد که می

سرور، با  وب یا سمت تحت شود. در صورتی که نرم افزارِ سمت مشتري، نرم افزاري است که روي رایانۀ شخصیِ من و شما نصب می
افزاري روي رایانۀ خود نصب کنیم که در قسمت قبل با این  باز شده و قابلیت استفاده دارد و ما نیازي نداریم نرم استفاده از مرورگر

 گونه نرم افزارها به صورت کامل آشنا شدید.
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ه یکـی از بهتـرین و پرکـاربردترین آنهـا برنامـۀ      هاي ایمیل  وجود دارند کـ  نرم افزارهاي سمت مشتريِ زیادي براي مدیریت حساب
Thunderbird توانیـد نسـخۀ وینـدوز یـا لینـوکس یـا        همان را دارد. مثالً مـی  ها نسخۀ خاصِ سیستم عامل یشتراست که براي ب

آیـد   ادامه میه در را دانلود کرده و پس از نصب کردن این برنامه، از آن طبق آموزشی ک Thunderbird یا حتی اندروید مکینتاش
 دهد. تصویر زیر نمایی از این نرم افزار را به ما نشان می کافی است نام آن را در گوگل جستجو کنید. ،استفاده کنید. براي دریافت

 

ساخته شـده، آن حسـابی کـه    هاي ایمیل  پنل خواهیم رفت و از قسمت حساب سی Email Accountsحاال دوباره به سراغ بخش 
کلیـک   Set Up Mail Clientرا انتخـاب کـرده و روي    مـدیریت کنـیم   Thumderbirdش را بـا نـرم افـزار    صندوق قصد داریم

خوان خـود را دریافـت کنـیم و روي آن     ار ایمیلتنظیمات نرم افز توانیم اي هدایت خواهیم شد که می این کار به صفحه . باکنیم می
 .تنظیم کنیم

توانید اسکریپت پیکربنديِ سریع براي اتصـال   ، شما میAuto Configuration Scriptsدر قسمت باالي همین صفحه با عنوان 
یا هر نرم افزار دیگري روي رایانۀ شخصی خود معرفی کنید  Thunderbirdبه صندوق ایمیل را دریافت کنید و آن را به نرم افزار 

توانید اسکریپ پیکربنديِ هـر کـدام را    م افزارهایی که میهاي حساب مذکور را روي رایانه دریافت و ارسال کنید. نر تا بتوانید ایمیل
را کـه   Outlookو همچنـین   Windows Live Mailقابل نمایش است. مثالً نرم افـزار   Applicationدریافت کنید، در ستون 

ایانۀ شما هم نصـب  که به همراه نرم افزارهاي مجموعه آفیس است که به احتمال زیادي روي ر Outlookشناسید. برنامۀ  حتماً می
) Manual Settingsدر این فهرست نیست. پس باید با استفاده از اطالعات موجود در پایین صـفحه (  Thunderbirdاست. اما 

نوع اسکریپت پیکربندي وجـود دارد کـه    4را انجام دهید. اما در همان قسمت باالي صفحه،  Thunderbirdاتصال این حساب به 
خاب خود یکی را دریافت کنید و آن را روي رایانۀ خود اجرا کنید. براي اجرا کـردن هـم کـافی اسـت روي آن     توانید بسته به انت می
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دوبار کلیک کنید تا اجرا گردد. پس از آن نرم افزار مورد نظر را باز کرده تا ببینید حساب ایمیل شما به آن اضافه شده اسـت. مـثالً   
انید با آن نشانی ایمیل از روي رایانۀ خود به دیگران نامه یا ایمیل ارسـال کنیـد و کـار    تو بینید که به راحتی می می Live mailدر 

 مدیریت حساب ایمیل خود را به این راحتی انجام دهید.

پنل نیست، این است کـه ایـن برنامـه بـه صـورت بسـیار سـاده         در این قسمت از سی Thunderbirdدلیل اینکه عنوان نرم افزار 
 ي ایمیل شما را پیکربندي کند و نیازي به کار خاصی ندارد. حاال در ادامه به شما خواهم گفت چطور!ها تواند حساب می

 

 

1. IMAP over SSL/TLS خوان جهت اتصال به صندوق ایمیل  : این گزینه بهترین روش براي پیکربندي نرم افزار ایمیل
 SSL/TLS. به عالوه اینکه به دلیل اینکه از هاي جدید است دریافت نامهجدیدترین روش براي  IMAPاست. پروتکل 

 هاي شما رمزگذاري خواهند شد. کند، اطالعات ایمیل استفاده می

2. POP3 over SSL/TLS شود. اما از پروتل  : در این روش هم رمزگذاري انجام میPOP3  ایمیل استفاده  دریافتبراي
اي را از طریق یک رایانه یا دستگاهی که به یک  دارد. مثالً اگر نامه IMAPشود که خصوصیات خاص خود را نسبت به  می

هایی که با همین روش به این صندوق ایمیل شما متصل  صندوق متصل است پاك کنید، این نامه از روي دیگر دستگاه
توانید  ها می وشهاي ایمیل خود را با استفاده از این ر هستند هم حذف خواهد شد. قابل توجه است که حتی شما حساب

خوان براي آنها هم موجودند. به احتمال  روي گوشی تلفن هوشمند یا تبلت خود هم مدیریت کنید. نرم افزارهاي ایمیل
 زیاد همین االن یکی از این نرم افزارها روي گوشی یا تبلت شما نصب هستند.
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3. IMAP  در این روش از پروتکل :IMAP شود. البتـه بـا ایـن تفـاوت کـه       استفاده می ها از روي سرور براي دریافت ایمیل
شود. اگر دقت کنید این مورد و مورد بعدي، به صورت عادي (ضـخیم نشـده) نمـایش داده     انجام نمی يعملیات رمزگذار

د. دلیل آن این است که اولویت با دو گزینۀ اول است که توضیحات آن را در باال خـدمت شـما ارائـه کـردم. بهتـر      نشو می
 رد اول یا دوم استفاده کنید.است از مو

4. POP3 (Post Office Protocol v3(  :  این گزینه هم که ممکن است فقط براي نوع خاصی از نرم افزار قابل دریافـت
هاي بـاال کـار نکـرد،     کند. البته از نوع ناامن! اگر روش ها از سرور استفاده می براي دریافت ایمیل POP3باشد، از پروتکل 

 ه باشید از این روش استفاده کنید.ممکن است خواست

ممکن است که پنجرة هشدار امنیتی بـاز گـردد    SSL/TLSهاي  نکته: دقت داشته باشید که در هنگام اتصال با نرم افزار به روش *
 توانید تایید را انجام دهید. که با خیال راحت می

توانیـد   شود کـه مـی   ک پرونده براي شما روي رایانه ذخیره میگانۀ باال کلیک کنید، ی4به هر حال زمانی که روي یکی از پیوندهاي 
آن را با دوبار کلیک اجرا کنید. به صورت خودکار تمامی کارهاي الزم انجام خواهد شد و نیازي نیست شما کار خاص دیگري انجـام  

دقت داشته باشید که براي اجراي پروندة پیکربندي، حتماً باید این نـرم افـزار بـه صـورت      Live mailدهید. فقط باید در نرم افزار 
 بسته باشد.

کار خواهیم داشت که باید تنظیمات اتصال به حساب ایمیـل را برداشـته و دسـتی وارد     Manual Settingsاما حاال ما با قسمت 
 Secureاسـتفاده کـنم. تنظیمـات بـه دو قسـمت     ایـن نـرم افـزار     خـواهم از  کنیم. چون بنده االن می Thunderbirdنرم افزار 

SSL/TLS Settings  (جعبۀ سمت چپ) وNon-SSL Settings         (جعبۀ سمت راسـت) تقسـیم شـده اسـت. بـراي اتصـال امـن
 وید.اما اگر کار نکرد، باید به سراغ اطالعات جعبۀ سمت راست برشود از اطالعات جعبۀ سمت چپ استفاده گردد.  پیشنهاد می

 Toolsرویم و از فهرست دستورات متنیِ باالي نرم افزار به قسمت  روي رایانۀ خودمان می thunderbirdحال به سراغ نرم افزار 

> Account Settings  بروید (براي نمایش دستورات متنی باالي نرم افزارAlt .(یک پنجره براي شما بـاز   را از صفحه کلید بزنید
هایی است که تا به حال به این نرم افزار شناساندید. باید از فهرسـت کشـویی پـایین     همان تنظیمات حسابشود که این پنجره  می

را انتخاب کنید. این دستور به معنـاي افـزودن یـک     Add Mail Account) گزینۀ Account Actionsسمت چپ این پنجره (
 حساب ایمیل جدید است.
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 د شد که به سادگی باید اطالعات آن را به صورت زیر پر کنید:حاال یک پنجرة دیگر براي شما باز خواه

 

3- Your name    هـا اسـتفاده    : نام خود را یا به فارسی و یا به انگلیسی در این جعبه وارد کنید. این نام بـراي ارسـال نامـه
 تواند نام حقیق یا مستعار شما باشد. خواهد شد. می

4- Email address پنل ساختید. : نشانی ایمیل خود را در اینجا وارد کنید. همان نشانی که در سی 

5- Password     رمز عبور حساب ایمیل را هم باید در اینجا وارد کنیـد. اگـر گزینـۀ :Remember password   را فعـال
 توانید آن را غیرفعال کنید. کنید، رمز عبور شما براي دفعات بعدي هم در برنامه ذخیره خواهد شد. در غیر این صورت می
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در پایین این پنجره کلیک کنید و صبر کنید تا اتصال برقرار گردد. در حین اتصال بایـد دسترسـی شـما بـه      continueحال روي 
فزار به صورت خودکار تنظیمات را اعمال خواهد کرد و شما نیازي نیست دسـتی اطالعـات اتصـال را وارد    اینترنت برقرار باشد. نرم ا

 کنید.

 

؟ بهتر اسـت از  POP3استفاده گردد یا  IMAPدر مرحلۀ بعدي باید تعیین کنید که نحوة اتصال به چه صورت باشد؛ آیا از پروتکل 
شود با هر دستگاهی که بـه ایـن حسـاب متصـل      کند و باعث می یانۀ شما ذخیره نمیها را روي را مورد اول استفاده کنید که ایمیل

ها روي رایانۀ  را انتخاب کنید، همۀ نامه POP3هاي مختلف برقرار شود. در غیر این صورت اگر  شدید، هماهنگیِ خاصی بین دستگاه
 کلیک کنید. Create Accountشوند. پس از آن روي  شما ذخیره می

 Permanently store thisبه شما نشان داده شده، بایـد گزینـۀ    Add Security Exceptionهشداري با عنوان اگر پنجرة 

exception  را در پایین فعال کنید و رويConfirm Security exception .کلیک کنید 

توانید عنوانی را با همان نشـانی ایمیـل    شناسایی شد، حاال می Thunderbirdپس از اینکه حساب شما به طور کامل به نرم افزار 
 خود در ستون سمت چپ نرم افزار شاهد باشید.
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هاي رسیده را بخوانیـد و یـا    توانید ایمیل ها خواهید شد. می زیر عنوان ایمیل، وارد صندوق ورودي نامه Inboxبا کیلک کردن روي 
رم افزار، اقدام به نوشتن و ارسال کردن نامه به دیگران کنید. دقیقـاً بـه ماننـد ارسـال     در باالي ن Writeحتی با کلیک روي دکمۀ 

 توانید از اینجا هم اقدام کنید. میل می ایمیل از طریق وب

هاي مختلف ایمیل را به این برنامۀ رایگان و پرکاربرد معرفی کنیم تا از این به بعـد   حسابتوانیم  پس به راحتی دیدید که چطور می
هـاي   . جالب است بدانید که حتی صـندوق ایمیـل  هاي ایمیل خود را مدیریت کنیم دوقتر بتوانیم تمامی صن به سادگی هر چه تمام

 توانید به روش مذکور به این برنامه معرفی کنید. میل هم هست را می هاي دیگري مثل یاهو یا جی خود را که درون سرویس

 

 

 

 Forwarders ؛هاي ایمیل دهنده پاس

یعنی پاس دهنده. در مبحث ارسال و دریافت ایمیل، پاس دهنـده بـه    Forwarderبه معناي پاس دادن است و  Forwardکلمۀ 
کند. شـاید   هاي ایمیل را به یک حساب ایمیل دیگر ارسال می اي از حساب هاي رسیده به یک یا دسته شود که نامه قابلیتی گفته می

را ساده کنید و فقط نیاز داشته باشید یک حساب را بررسی کنید، از این قابلیت استفاده کنیـد.   گاهی از اوقات براي اینکه کار خود
 پنل دو نوع پاس دهندة ایمیل داریم: ما در سی

 

1- Email Account Forwarder توانید یک نشانی خاص ایمیـل از روي حسـاب    : با استفاده از این نوع پاس دهنده می
 هاي رسیده به آن را به یک نشانی دیگر ارسال کند. پنلِ خود را انتخاب کنید که نامه سی
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2- Forwarder Domain دامنـه  هاي ایمیل یک  هاي رسیده به صندوق توانید نامه : با استفاده از این نوع پاس دهنده می
 را به یک دامنۀ دیگر ارسال کنید.

کنیم تا وارد این بخش شویم. این صفحه شامل دو قسمت کلی است  کلیک می Forwarderپنل، روي  پس ما از صفحۀ اصلیِ سی
هایی که تا به االن سـاختیم را بـه صـورت فهرسـتی بـه مـا نشـان         که پاس دهنده که با عناوین توضیح داده شده از هم جدا شدند

دو تا دکمه وجود دارد که  Create an Email Account Forwarder. البته یک قسمت هم در باالي صفحه با عنوان دهند می
 هاي ایمیل در خود گنجانده است. براي ساخت دو نوعِ توضیح داده شده از پاس دهنده

 

ـ     اول به سراغ طریقۀ ساخت پاس دهندة ایمیل نـوع اول مـی    Addی رنـگ از بـاالي صـفحه بـا عنـوان      رویـم؛ پـس روي پیونـد آب

Forwarder یـل روي  توانیم پاس دهندة نوع اول را براي یک حسـاب ایم  اي براي ما باز خواهد شد که می کنیم. صفحه کلیک می
 فضاي میزبانی خود بسازیم.

 هـم  که قبالً آن را ساختیم، به یـک نشـانی دیگـر    یهاي رسیده به یک صندوق ایمیل توانیم کاري کنیم تا نامه در این صفحه ما می
به صندوق  jamal@webnolog.irهاي رسیده به صندوق  خواهیم نامه ارسال شود یا اصطالحاً پاس داده شود. فرض کنید ما می

info@webnolog.ir ل مقصـد  میل را بدهید. از نظر ایمی توانید نشانی یک حساب ایمیل یاهو یا جی ارسال گردد. حتی شما می
 هاي مورد نظر را طبق توضیحات زیر پر کنید. براي این کار گزینه هیچ محدودیتی ندارید.
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6- Address to Forward به آن پاس داده شوند را وارد کنید. ایـن   ههاي رسید خواهید نامه : فقط شناسۀ ایمیلی که می
 کنیم. را وارد می jamalحساب ایمیل حتماً باید روي فضاي میزبانی شما باشد. پس ما در اینجا 

7- Domain اي که مرتبط با حساب ایمیل اولیه است را انتخاب کنیم. اگر تا به االن  : از این فهرست کشویی باید نام دامنه
 پنل خود متصل نکرده باشید، فقط یک مورد براي نمایش وجود خواهد داشت. دامنۀ دیگري را به سی

 

هاي پاس داده شده باید به کجا بروند. دو تا گزینه وجود دارد که  (مقصد) تعیین کنید نامه Destinationحاال شما باید از قسمت 
توانید تنها یکی از آنها را انتخاب کرده و تنظیمـات مربـوط بـه آن را انجـام دهیـد. امـا امکانـات بیشـتري هـم بـا کلیـک روي             می

Advanced Options .به نمایش در خواهد آمد 

8- Forward to Email Address ها به یک صندوق ایمیل دیگر حاال چه روي فضاي میزبانی خود  خواهید نامه : اگر می
نشانی ایمیل مقصد را در جعبۀ زیرین  ؛و چه روي یک سرور یا هاست دیگر، ارسال گردند، باید این گزینه را انتخاب کنید

 آن وارد کنید.

9- Discard and send an error to the sender (at SMTP time) هاي رسیده به صـندوق   خواهید نامه : اگر می
ایمیل باال دور ریخته شوند و به ارسال کنندة آن پیامی از جانب شما به صورت خودکار ارسال گردد، این گزینه را انتخاب 

 کنید و پیام خود را در جعبۀ زیرین آن وارد کنید.
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 یشتري براي ساخت این پاس دهنده ظاهر گردد.هاي ب کنم تا گزینه کلیک می Advanced Optionsحاال روي 

 

10- Forward to system account یکـی از کـاربران سیسـتم     هاي رسیده به حساب ایمیـلِ  : با انتخاب این گزینه، نامه
پنل شما باشد، یا مرتبط با هر فـردي باشـد کـه روي همـین      تواند مرتبط با حساب سی شود. حاال این کاربر می ارسال می

فرض شما در جعبۀ موجـود در ایـن قسـمت     پنل است و شاید شما او را نشناسید. به صورت پیش راي حساب سیسرور دا
اگر همین مورد را دسـت   بینید که همان نام کاربري خودتان در کل سیستم است. پنل خود را می نام کاربري حساب سی

هاي قبلـی بـا    نتقل خواهند شد. فکر کنم در بخشفرض حساب ایمیل شما م ها به صندوق پیش نزده باقی بگذارید، ایمیل
 فرض ایمیل به طور کامل آشنا شدید. حساب پیش

11- Pipe to a program  :ها را به یک اسکریپت یا برنامـۀ دیگـر کـه روي     توانید ایمیل اگر این گزینه را انتخاب کنید، می
خواهیـد   انی (تیکتینـگ) را نصـب کردیـد و مـی    فضاي میزبانیِ شما نصب است هدایت کنید. مثالً سامانۀ مدیریت پشتیب

 وارد کردید) ارسال شد، به آن سامانه وارد گردد. Addressزمانی که ایمیلی به یک نشانیِ خاص (که آن را در قسمت 

12- Discard (Not Recommended)  ،با انتخاب این گزینه، بدون اینکه پیامی براي ارسال کنندة پیام فرستاده شود :
ی داند که چه بالی گردند. شاید انتخاب این گزینه چندان مناسب نباشد. چون فرستندة نامه نمی هاي رسیده حذف می نامه

 بر سر نامۀ ارسالی او آمده است!

کلیـک کنیـد و    Add Forwarderهمراه تنظیمات آن انتخاب کردید، حاال بایـد روي  گانه را به 5هاي  پس از اینکه یکی از گزینه
 صبر کنید تا پاس دهندة ایمیل با مشخصاتی که شما تعیین کردید ساخته شود.
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توانیـد   ها اسـت. در اینجـا مـی    کلیک کنید تا به یک مرحلۀ قبل برگردید که همان صفحۀ اصلی پاس دهنده Go Backروي پیوند 
 ببینید و آنها را مدیریت کنید. Email Account Forwardersاي که ساختید را از جدول قسمت  پاس دهنده

 

کنند تا باالخره به صندوق ایمیل مقصد برسـند،   طی میهاي چه مسیري  اي که ساختید، نامه براي اینکه ببینید در این پاس دهنده
 کلیک کنید. مسیر ارسال نامه به صورت گرافیکی قابل دیدن است. Trace دبایست روي پیون می

 

متناظر با همان پاس دهنده  Deleteروي  Actionsن وو اما براي پایان دادن به کار یک پاس دهنده و حذف کردن آن باید از ست
 کلیک کنید. Delete Forwarderو پس از آن در صفحۀ دیگر از شما تایید گرفته خواهد شد که باید روي  کلیک کنید
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 هاي رسیده به یک صندوق ایمیل که خـود  توانستیم نامه این بود از طریقۀ افزودن و مدیریت پاس دهندة نوع اول که به سادگی می
 Forwardنوع دیگري از پاس دهنده وجود دارد کـه در قسـمت   سال کنیم. اما ما میزبان آن بودیم را به یک نشانی ایمیل دیگر ار

All Email for a Domain  نسـاخته . از آن جایی که اگر تا به االن از این نوع پـاس دهنـدة ایمیـل    شدندهمین صفحه فهرست 
 چیزي براي نمایش وجود ندارد.االن باشید، موردي براي نمایش وجود نخواهد داشت، پس 

در باالي صفحه کلیک کنید.  Add Domain Forwarderاما براي ساخت این نوع از پاس دهنده شما باید روي دکمۀ آبی رنگ 
هاي رسیده به یک دامنه را، به یک دامنۀ دیگر ارسـال کنـد. بـه عنـوان      توانید همۀ ایمیل با استفاده از این نوع پاس دهنده شما می

هـاي رسـیده بـه دامنـۀ      پـاس دهیـد، همـۀ ایمیـل     webnolog.netرا بـه   webnolog.irهـاي دامنـۀ    مثال اگـر شـما ایمیـل   
webnolog.ir  به حساب کاربري متناظر آن در دامنۀwebnolog.net هـاي رسـیده    گردند. به عبارتی دیگر؛ نامه هم ارسال می

 هم ارسال خواهند شد. info@webnolog.netبه  info@webnolog.irبه 

 

 Addشـود، بایـد دو شاخصـه را تعیـین کنیـد و روي       راي اضافه کردن این نوع پاس دهنده بـراي شـما بـاز مـی    اي که ب در صفحه

Domain Forwarder هاي مبداً را تعیین کنید که این دامنه حتماً  کلیک کنید. از فهرست کشویی سمت چپ باید دامنۀ ایمیل
ید نام دامنۀ مقصد را وارد کنید. این دامنه حتمـاً الزم نیسـت کـه    روي فضاي میزبانی شما وجود دارد. در جعبۀ سمت راست هم با

درون آن  @دامنه باشد. نشانی ایمیل نباشد که اگر عالمت  یک روي فضاي میزبانی شما باشد. اما باید دقت کنید که حتماً باید نامِ
 پنل به شما خطا خواهد داد. وجود داشته باشید، سی
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هاي رسیده به هر نوع حساب دامنـۀ مبـداً بـه حسـاب متنـاظر آن در       پنل باید دقت کنید که در نامه یدر استفاده از این قابلیت س
کلیک کنید تا بـه   Go Backشوند. پس از موفقیت آمیز بودن ساخت این نوع پاس دهنده، باید روي پیوند  دامنۀ مقصد منتقل می

 صفحۀ قبلی برگردید.

 

توانید مشخصات آن را ببینید. بـا کلیـک روي دکمـۀ     اي که ساختید را شاهد هستید و می در قسمت پایین صفحه شما پاس دهنده
Delete  توانید، آن را براي همیشه حذف کنید. پاس دهنده می هر عنواندر روبروي 

ها، همچنـین رسـیدگی    مدیریت یکپارچۀ نامهتوانند براي ما مفید باشند. جهت  ) همیشه میForwarderهاي ایمیل ( پاس دهنده
 پنل نهایت استفاده را داشته باشیم. توانیم از این امکان سی به صورت متمرکز ما می

 

 

 

 Email Routing ؛مسیردهی ایمیل

تغییر نام داده شده اسـت.   Email Routingهاي جدید به  نام داشت که در نسخه MX Entryهاي قبلی  نام این قسمت در نسخه
. چرا کـه  و شاید افراد عادي نیازي نیست دست در تنظیمات این بخش ببرند پنل است اي سی این بخش تقریباً خاص کاربران حرفه

هاي ایمیـل شـما    به صورت پیش فرض به احتمال زیاد به درستی تنظیم شده است و اگر شما به اشتباه آن را تنظیم کنید، صندوق
 ها به درستی کار نخواهند کرد. ریافت نامهبراي د
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یـک نـام دامنـه را انتخـاب کـرده و سـپس از بخـش         Domainبا وارد شدن به این صفحه شما اول باید از طریق فهرست کشویی 
Confiture Email Routing هاي رسیده را تعیین کنید.  نوع مسیردهی نامه 

داشت. اما شما در اینجـا   MXهاي قبلی این بخش شامل یک تنظیم دیگري هم براي رکورد  دقت داشته باشید که در نسخه نکته:

شـود، و بـه صـورت     هاي ایمیل شـما مـی   که مربوط به صندوق MXدیگر اثري از آن نخواهید دید. به جاي آن براي ویرایش رکورد 
 مراجعه نمایید. Zone Editorبه بخش بایست  فرض نیازي به ویرایش ندارند، می پیش

 

 کند. هاي رسیده را مسیردهی می هر گزینه به نوع خاصی ایمیل

1-  Automatically Detect Configuration (recommended)  :      اگر این گزینه را انتخـاب کنیـد، بـا توجـه بـه
ها به چـه   شود که ارسال ایمیل یرکوردي که در قسمت پایین همین صفحه تعریف شده است، به صورت خودکار تعیین م

 صورتی باشند.

2- Local Mail Exchanger هاي رسـیده بـراي دریافـت توسـط همـین سـرور پذیرفتـه         : اگر این گزینه فعال باشد، نامه
هـاي ایمیـل    شوند. در بیشتر مواقع اگر خواسته باشید از صـندوق  شوند و به صورت محلی روي همین رایانه ذخیره می می

 ین سرور استفاده کنید، باید این گزینه را فعال کنید.خود روي هم

3- Backup Mail Exchanger اي ارسالی عالوه بـر اینکـه بـه سـرور مقصـد      ه : گاهی از مواقع شاید خواسته باشید نامه
شوند، روي همین سرور هم به صورت نسخۀ پشتیبان ذخیره گردند. در این صـورت بایـد ایـن گزینـه را فعـال       منتقل می

 کنید.
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4- Remote Mail Exchanger  :ها روي سرور شما ذخیره نگردند، در عوض به یـک   درصورتی که خواسته باشید ایمیل
گانه که فعال باشد، به صـورت ضـخیم    4هر کدام از این موارد  سرور دیگر فرستاده شوند، باید این گزینه را انتخاب کنید.

 شده نشان داده خواهد شد.

هاي شـما گـردد. پـس اگـر      انتخاب غلط هر کدام از موارد باال، ممکن است باعث عدم دریافت و ارسال ایمیل توجه داشته باشید که
 از انجام تغییرات صرف نظر کنید.دانید که در حال انجام چه کاري هستید، بهتر است  نمی

 

 

 

 Autoresponders ؛ي خودکارپاسخگو

هاي رسیده به یک صندوق ایمیـل را بـراي مـا مهیـا      ارسال پاسخ خودکار به نامه ، امکانCpanelیکی از ابزارهاي کار با ایمیل در 
شود. حاال براي مـدت زمـانی،    هاي زیادي از طرف مخاطبان خود به یک صندوق ایمیل شما ارسال می کند. مثالً فرض کنید نامه می

کـار ایـن اسـت کـه از ابـزار       در این حالـت بهتـرین   هاي رسیده پاسخ دهید. توانید به نامه مثالً چند روز در دسترس نیستند و نمی
استفاده کنید و تنظیماتی را انجام دهید تا متنی به عنوان پاسخ خودکار به این افراد ارسال شود. این کار خیلی  ي خودکارپاسخگو

تند کـه از طـرف شـما    هاي شـما منتظـر ایـن هسـ     کنید و مشتري هایی که خدماتی را ارائه می تواند مفید باشد، مخصوصاً زمان می
 خواهیم پرداخت. Autorespondersپنل، به  اي را دریافت کنند. در این بخش از کتاب آموزش سی جوابیه

 

در این صفحه یک فهرست کشـویی در بـاال   بیندازید.  Autorespondersدر اولین گام بهتر است که نیم نگاهی به صفحۀ اصلیِ 
هـاي خودکـار آن نمـایش داده شـود را      گـویی  اي که قرار است پاسخ توانید نامه دامنه می سمت راست صفحه وجود دارد که از اینجا

ــورد     ــویی م ــت کش ــن فهرس ــده از ای ــد. بن ــاب کنی ــی webnolog.irانتخ ــاب م ــردن روي   را انتخ ــک ک ــا کلی ــنم. ب  Addک

Autoresponders ازید. از قسـمت  يِ خودکار براي یک حسابِ ایمیلی که قبالً سـاختید، بسـ  توانید یک پاسخگو میCurrent 

Autoresponders هاي خودکاري که از قبل ساختید را مشاهده کنید و آنها را ویـرایش   گویی توانید پاسخ این صفحه هم که می
شوید، مطمئناً مـوردي در ایـن قسـمت از ایـن صـفحه       پنل می یا حذف کنید. اگر براي اولین بارتان باشد که وارد این بخش از سی

 د داشت.وجود نخواه
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کلیـک   Add Autoresponderهاي ایمیل خود بسـازیم، پـس روي    خودکار براي یکی از حساب خواهیم یک پاسخگوي حاال می
خودکار را وارد کنیم. در ضمن  گويِ ر این صفحه باید مشخصات پاسخدکنیم که با این کار وارد یک صفحۀ دیگري خواهیم شد.  می

 يِ خودکار هم باز خواهد شد.وگ این صفحه براي ویرایش یک پاسخ

دانید باید چه مـوردي را انتخـاب    انتخاب کنید که اگر نمی Character setرا از فهرست کشویی  Charsetدر اولین مرحله باید 
بگذارید بماند. ولی باید دقت داشته باشید که اولین کاري که باید از این صفحه انجام دهید، همـین   utf-8کنید، بهتر است همین 

کار است. چرا که با تغییر موردي از این فهرست کشویی، صفحه مجدد بارگذاري خواهد شد و تمامی چیزهایی که وارد کرده بودید، 
 حذف خواهند شد.
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شوند. از این متغیرها در هر کجـاي ایمیلـی کـه قـرار      شروع و ختم می %بینید که با عالمت  یدر باالي صفحه شما متغیرهایی را م
شـوند. مـثالً    اصلی براي هر ایمیل تعویض مـی  فاده کنید. این متغیرها با مقدارتوانید است است به صورت خودکار ارسال شود هم می

نـام فرسـتندة    %from%ده است جایگزین خواهـد شـد. متغیـر    با عنوان ایمیلی که فرد مورد نظر ارسال کر %subject%متغیر 
کنید نیـاز اسـت، مثـل     دهد. در هر کجایی که فکر می نشانی ایمیل فرستندة ایمیل را نمایش می %email%ایمیل است و متغیر 

 توانید از این متغیرها استفاده کنید. متن ایمیل، می

ی بین ارسال دو ایمیلِ خودکار براي یک نفر را تعیین کنید. مثالً اگـر فـردي در   فاصلۀ زمان Intervalدر مرحلۀ بعد، باید در جعبۀ 
را وارد کردید، اگر از آخرین نامۀ خودکاري کـه بـراي وي    6هر ساعت یک ایمیل براي شما ارسال کرد و شما درون این جعبه عدد 

خواهیـد   نه براي زمانی مناسب است که شما نمـی ساعت گذشته باشد، ایمیل بعدي ارسال خواهد شد. این گزی 6ارسال شده است، 
هاي خودکار مورد حمله قرار دهید. گاهی از مواقع ممکن است شخصی در عرض مدت زمـان کمـی تعـداد     مخاطب خود را با ایمیل

 ت.واحد این گزینه به ساعت اس زیادي نامه براي شما ارسال کند که ارسال پاسخ خودکار براي همۀ آنها کار جالبی نیست.
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خودکار تنظیم کنیـد. فقـط کـافی اسـت      گويِ ي کدام حساب ایمیلِ خود پاسخباید تعیین کنید که قرار است برا Emailدر جعبۀ 
پنل شما موجود باشـد. از فهرسـت کشـویی بعـدي،      قسمت اول (شناسه) ایمیل را وارد کنید. این ایمیل باید روي حساب فعلیِ سی

 هم باید نام دامنۀ حساب ایمیل را انتخاب کنید. Domainیعنی 

اي کـه قـرار    خواهید در سربرگ نامه به عنوان فرستنده نمایش داده شود را بنویسید. همان نامـه  باید نامی که می Fromدر جعبۀ 
تواننـد فارسـی    ن مـی نـام و عنـوا   هم عنوان ایمیل خودکار را وارد کنید. Subjectاست به صورت خودکار ارسال گردد. و در جعبۀ 

 باشند.
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توانیـد یادداشـت کنیـد،     که مـتن ایمیـل را مـی    Bodyرا تیک بزنید، در جعبۀ  This message contains HTMLاگر گزینۀ 
گـوییِ خودکـار را بایـد     زمـان شـروع پاسـخ    Startهم در متنِ ایمیل خود استفاده کنید. از قسمت  HTMLهاي  قادرید از برچسب
کار ارسال شروع خواهد شد. اما اگر  Create/Modifyرا انتخاب کنید، فوراً پس از کلیک روي  Immediately تعیین کنید. اگر

Custom .را انتخاب کنید، یک تقویم کوچک باز خواهد شد که باید تاریخ و ساعت شروع را انتخاب کنید 

خواهیـد بـراي آن    يِ خودکار قرار است تا کی ادامـه داشـته باشـد. اگـر نمـی     گو باید تعیین کنید که این پاسخ هم Stopاز قسمت 
را انتخاب کرده و بـاز از تقـویم کـوچکی کـه      Customرا انتخاب کنید. در غیر این صورت باید  Neverمحدودیتی تعیین کنید، 

ي خودکار بـراي  گو کلیک کنید تا پاسخ Create/Modifyبراي شما باز خواهد شد باید تاریخ اختتام را تعیین کنید. در آخر روي 
 شما ساخته شود. پس از ساخته شدن، پیام زیر به ما نشان داده خواهد شد.

 

يِ خودکار ساختیم که هر کس ایمیلـی را  گو یک پاسخ info@webnolog.irبه این ترتیب ما براي حساب ایمیل خود به نشانی 
حاال به صفحۀ اصلی  ورت خودکار با محتواي تعیین شده توسط ما دریافت خواهد کرد.اي را به ص به این نشانی ارسال کند، فوراً نامه

Autoresponders  بر خواهیم گشت. از قسمتCurrent Autoresponders گـوییِ خودکـاري کـه اخیـراً      توانیـد پاسـخ   می
 ساختیم را ببینید.

 

يِ گـو  این پاسـخ  Deleteقادریم آن را دوباره ویرایش کنیم و با کلیک روي دستور  Actionsاز ستون  Editبا کلیک روي دستور 
توانید شاهد  يِ خودکار را میگو به ترتیب ایمیل و عنوان پاسخ هم که Subjectو  Emailهاي  در ستون خودکار حذف خواهد شد.

 باشید.
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 Defaul Address ؛فرض نشانی پیش

شوند را  هدف ارسال می هایی که به صورت بی فرضی را تعیین کنید تا نامه توانید یک نشانیِ ایمیلِ پیش پنل می در این بخش از سی
شـوند کـه شـما آن را از     هایی هستند که به حساب ایمیلی ارسال می هدف، ایمیل هاي بی آوري کند. منظور از نامه درون خود جمع

 jamal@webnolog.irو  info@webnolog.irهاي قبلی حسـاب   د. به عنوان مثال ما در قسمتپنلِ خود نساختی طریق سی
فـرض   ایمیلی را ارسال کند، ایمیلِ او به صندوق نشانیِ پیش sale@webnolog.irرا ساختیم. حاال اگر شخصی به نشانیِ ایمیل 

اي را از دسـت بدهیـد. البتـه ایـن بـراي       خواهید هیچ نامـه  هدایت خواهد شد. شاید این قابلیت براي زمانی مفید باشد که شما نمی
 کند. هاي جفنگ هم صدق می ایمیل

 

کنیم تا وارد این بخش شویم. در اولین گام باید از فهرست کشویی باال سمت راست، نـام   کلیک می Default Addressپس روي 
نظیمـاتی کـه در ادامـه انجـام خواهیـد داد روي تمـامی       به حالت انتخـاب باشـد، ت   All Domainsیک دامنه را انتخاب کنید. اگر 

 شوند. هاي شما اعمال می دامنه

 

هـاي   خواهیـد همـۀ ایمیـل    اي که مـی  دامنه Send all unrouted email for the following domainاز فهرست کشویی 
هدف براي این حسـاب   هاي بی تنظیم جاريِ ایمیل current Settingهدفش را مدیریت کنید را انتخاب کنید. روبروي عبارت  بی

 دهند. هاي زیر را انتخاب کنید که هر کدام یک کاري را براي شما انجام می توانید ببینید. حاال باید یکی از گزینه را می
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• Discard the email while your sever processes it by SMTP time with an error message   بـا :
شوند. البته به همراه ارسال یک پیام به فرستندة نامه که این  هدف دور ریخته می هاي ارسالی بی گزینه ایمیلانتخاب این 

 متن را شما باید در جعبۀ زیرین این گزینه وارد کنید.

• Forward to Email Address هـدف بـه یـک نشـانیِ ایمیـل دیگـري پـاس داده         هاي بی : با انتخاب این گزینه نامه
 تواند هر نوع ایمیلی باشد. . این نشانی را باید در جعبۀ زیرین این گزینه وارد کنید و این ایمیل میشوند می

 باز باشد، تنظیمات بیشتري هم وجود خواهد داشت که از این قرار است: Advanced Optionsحاال اگر 

• Forward to your system account   هـدف رسـیده بـه حسـاب      بـی  هـاي  : اگر این مورد را انتخاب کنیـد، ایمیـل
 سیستمیِ فرد روي سرور ارسال خواهند شد.

• Pipe to a Program هـدف رسـیده را بـه یـک برنامـه کـه روي فضـاي         هاي بی توانید ایمیل : با انتخاب این مورد می
 تر مدیریت کنید. میزبانِی شما نصب است هدایت کنید و آنها را به نوعی خاص

• Discard (Not Recommended) شـوند و   هدف رسیده دور ریختـه مـی   هاي بی : اگر این گزینه انتخاب شود، ایمیل
خواهید این گزینه را انتخاب کنیـد، گزینـۀ اول را انتخـاب     دیگر هیچ اتفاق خاص دیگري نخواهد افتاد. بهتر است اگر می

رسیده است. چون یـک پیـام خطـا    هدفی هم ارسال کرد، بداند که آن نامه به دست شما ن کنید که اگر فردي هم نامۀ بی
 براي او به صورت خودکار ارسال خواهد شد.

اي کـه بـه    نماییم. حاال شـما همـین کارهـاي را بـراي هـر دامنـه       کنیم و تغییرات را ذخیره می کلیک می Changeدر نهایت روي 
 کنید. هاي آن را تعیین فرضِ ایمیل توانید انجام دهید و نشانیِ پیش پنل شما متصل است می سی

 

 

 

 Mailing Lists ؛ها فهرست ایمیل

هاي ایمیـل   توانیم یک فهرستی از نشانی پنل براي هر وبمستري مهیا کرده است این است که من و شما می یکی از امکاناتی که سی
فهرسـت ایمیـل گفتـه    هاي ایمیلـی یـک    آوري کنیم و براي آنها به صورت یکجا ایمیل ارسال کنیم. به هر کدام از این گروه را جمع

شود که ما معموالً دو نوع فهرست ایمیل داریم. اولین نوع آن فهرست ایمیلی اخباري است که مثالً بازدید کنندگان سایت شـما   می
کنید، به آنها  اي منتشر می آیند. پس از آن هر زمان که محصول جدید یا مقالۀ تازه آمده و به عضویت در فهرست ایمیل شما در می

وگو است. به طوري که هر کسـی کـه عضـو فهرسـت ایمیـلِ شماسـت،        دهد. نوع دیگر فهرست ایمیل از نوع بحث و گفت ع میاطال
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تـوانیم روي ایـن    تواند ایمیلی ارسال کند که به تمامی اعضايِ این فهرست پیاِم او ارسال گردد. البته تنظیمات دیگري را هم می می
 پنل قابل انجام است. دیر کل این فهرست از داخل سینوع فهرست اعمال کنید که به عنوان م

کنـد. ایـن نـرم افـزار      هاي ایمیل استفاده مـی  براي ساخت و مدیریت فهرست mailmanپنل از نرم افزار  الزم به ذکر است که سی
ت فنـی ایـن امکـان را    پنل به عنوان یک رابط بدون دانستن نکا رایگان است و اگر شما هم خواسته باشید از آن استفاده کنید، سی

براي شما فراهم کرده است، تا به سادگی فهرست خود را بسازید و شرایط را براي عضویت دیگـران در فهرسـت ایمیـل خـود مهیـا      
کنید. پس از آن هر زمان که خواستید با چند کلیک ساده به تمامی آنها ایمیل ارسال کنیـد. بایـد دقـت داشـته باشـید کـه شـما        

هاي شما ندارند ایمیل ارسال کنید. که این کار هم غیراخالقی اسـت و هـم باعـث     رادي که رغبتی براي دریافت نامهتوانید به اف نمی
 کاهش محبوبیت سایت و محصوالت شما خواهد شد.

 

پنـل اقـدام بـه سـاخت اولـین       هم به این صورت است که شما اول از بخشی با همین نـام از سـی   Mailing Listsنحوة کار کردن 
دهنـدة   اي را ارسـال کنیـد (از هـر سـرویس     کنید. حاال از االن به بعد اگر به نشانیِ ایمیل مشخص شده نامه رست ایمیل خود میفه

ایمیلی) این نامه به همۀ اعضاي فهرست ایمیل شما ارسال خواهد شد. البته بسته به تنظیماتی که شما تعیین کردید، این کار را هر 
هـا و   توانند انجام دهند. مدیران میانی هم معموالً کسانی هستند که بر فعالیـت  ایمیلِ شما هم می شخص دیگري از اعضاي فهرست

بسیار خوبی را براي گفتگـو   کنید. در کل یک اجتماع تعیین می کنند، که این مدیران میانی را خود شما هاي رسیده نظارت می نامه
 توانید بسازید و آن را مدیریت نمایید. و مباحثه می

توانیـد   پنل هـم مـی   شوم. از جعبۀ جستجوي باالي سی پنل می کنم و وارد این صفحه از سی کلیک می Mailing Listsروي پیوند 
بر بسیار خوبی اسـت.   پنل شوید. این میان استفاده کنید و هر جایی که هستید، این عبارت را جستجو کنید و وارد هر بخشی از سی

 از دو قسمت کلی تشکیل شده است: Mailing Listsصفحۀ 

1- Create a Mailing List ایمیل جدید جهت ساخت یک فهرست : 

2- Current Lists هاي ایمیلی که تا به حال ساختید : جهت مدیریت فهرست 

کار را به ترتیـب زیـر    کنیم و در مرحلۀ اول یک فهرست ایمیل خواهیم ساخت. پس جزئیات کارِ آموزش را از قسمت اول شروع می
 انجام خواهیم داد.

• List Name این جعبه وارد کنید. این نام باید شامل حروف انگلیسی به هم چسبیده باشـد.   : نام فهرست خود را باید در
هاي ایمیلی است که تا بـه حـال سـاختید،     یعنی اجازة زدن فاصله را ندارید. این نام عالوه بر اینکه متمایز کنندة فهرست

 قسمت اول نشانی ایمیلِ اصلیِ فهرست هم هست.

• Domain اي که قصد دارید این فهرست ایمیل براي آن ساخته شود را از این فهرست کشـویی بایـد انتخـاب     : نام دامنه
 خواهد شد. first-list@webnolog.irکنید. حاال ایمیل اصلی فهرست شما 
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• Password     تعیـین کنیـد. پیشـنهاد بنـده اسـتفاده از ابـزار        : یک رمز عبور را بایـد بـراي ایـن فهرسـتPassword 

Generator .این رمز عبور براي ورود به  است که به صورت خودکار یک رمز عبور قوي را براي شما انتخاب خواهد کرد
 به کار خواهد آمد. Mailmanقسمت مدیریت 

• Password (Again) بزار : رمز عبور را باید دوباره وارد کنید. اگر از اPassword Generator   ،استفاده کرده باشـید
 این گزینه هم به صورت خودکار پر خواهد شد.

• Access Type ) نوع دسترسی به فهرست را باید تعیین کنید. اگر عمومی :Public  را انتخاب کنید، به این معنا اسـت (
هاي این فهرسـت هـم بـراي همـه      یگانی ایمیلتواند به عضویت فهرست ایمیلِ شما درآید. عالوه بر آن با که هر کسی می

) را انتخاب کنید، این فهرست ایمیل به صورت خصوصی خواهد بود و عالوه Privateقابل رؤیت است. اما اگر خصوصی (
 ها براي همه قابل دسترس نخواهد بود. بر اینکه براي عضویت هر شخصی باید مدیران آن را تایید کنند، بایگانی ایمیل

 

ایمیل براي شما ساخته خواهد شد و از قسمت پایین صـفحه قابـل مشـاهده اسـت.      این فهرستAdd در آخر با کلیک روي دکمۀ 
خود به مـا نشـان   هاي ایمیلی که تا به حال ساختیم را درون  بینیم که تمامی فهرست رویم و جدولی را می پایین صفحه میحاال به 

 هاي ایمیل هم هست. دهایی براي مدیریت فهرست. این جدول همچنین شامل پیوندهد می
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توانید ببینید که این نام همان نشانیِ ایمیل اصلی این فهرست است که اگـر بـه    در ستون اول از سمت چپ شما نام فهرست را می
فضـاي میزبـانی   میزان استفاده شده از  Usageاین نشانی ایمیلی ارسال شود، در اصل به کل فهرست ارسال خواهد شد. در ستون 

نحوة دسترسیِ فهرست، چه به صورت عمومی و چـه بـه صـورت     Accessشود. در ستون  توسط یک فهرست ایمیل نشان داده می
پنـل   شناسۀ مدیر کل فهرست ایمیل نمایان است. اگر شما به عنوان مـدیر حسـاب سـی    Adminخصوصی نمایان است. در ستون 

 پنل به عالوة نام دامنۀ اصلی نمایش داده خواهد شد. بريِ حساب سیفهرست ایمیلی را ساخته باشید، نام کار

 هاي ایمیل وجود دارد که با آنها هم آشنا خواهیم شد: چند تا دستور براي کارکردن روي فهرست Functionsاما در ستون 

• Deleteه بـراي شـما   بایست روي این دستور کلیک کنید و در صفحۀ بعدي ک : براي حذف کردن یک فهرست ایمیل می
 کلیک کنید. Delete Mailing Listشود، روي  باز می

• Change Passwordایمیل داراي یک رمز عبور اصلی است که مدیر اصلی (که شما باشید) می تواند وارد  : هر فهرست
توانیـد   صفحۀ اصلی تنظیماتف فهرست شده و تنظیمات آن را انجام دهد. این رمز عبور را با کلیک روي این دسـتور مـی  

 تغییر دهید.

• Manage    توانیـد وارد صـفحۀ تنظیمـات     : با کلیک روي این دستور، بدون اینکه سامانه از شما رمـز عبـور بخواهـد، مـی
 فهرست ایمیل شده و تنظیمات آن را انجام دهید. با این بخش بیشتر آشنا خواهیم شد.

• Delegationتوانید از این قسمت اقدام کنید. مـثالً   ران فهرست می: براي دادن نمایندگیِ مدیریت فهرست به دیگر کارب
خواهید یکی از اعضاي موجود در فهرست ایمیلِ خود را به عنوان مدیر تعیین کنید تا او هم بتوانـد در کنـار شـما بـه      می

 شما در مدیریت فهرست کمک کند.

کنم. با کلیک کردن روي این دستور در اصـل نـرم   کنم تا شما را اندکی با این بخش آشنا  کلیک می Manageحاال در اینجا روي 
ها بـه چـه روشـی     توانیم انجام دهیم. اینکه نامه باز خواهد شد که تنظیمات مرتبط با همین فهرست ایمیل را می Mailmanافزار 

ث ایـن کتـاب   اما توضیحات بیشتر خارج از بحـ  ارسال شوند، یا عضوگیري چطور انجام شود، همگی از این بخش انجام شدنی است.
 آشنا شویم. Mailmanهاي  رود تا بتوانیم با تمامی ویژگی است و نیاز به یک کتاب دیگر می

www.takbook.com



۱۳۸ 
 

 

باز شده که حاوي  General Options Sectionمرتبط با هر فهرست ایمیل، صفحۀ  Manageپس از کلیک روي دستور 
توانید از پیوندهاي  هاي مختلف تنظیمات این بخش، می تنظیمات زیادي مرتبط با همین فهرست ایمیل است. براي رفتن به قسمت

همین صفحه باز خواهد شد که حاوي تنظیمات کلیِ  General Optionsباالي صفحه استفاده کنید. مثالً با کلیک کردن روي 
اگر قصد دارید  صفحۀ تنظیمات رمر عبور فهرست ایمیل باز خواهد شد. Passwordsا کلیک روي پیوند فهرست ایمیل است. ب

ها فعالیت داشته  هاي مختلفی باشد و اعضاي فهرست بنا به خواست خود در تعدادي از موضوع فهرست ایمیل شما حاوي موضوع
توانید از این  می LogOutتلف کنید. در نهایت با کلیک روي هاي مخ مبادرت تعیین موضوع Topicsبایست از قسمت  باشند، می

 بخش از تنظیمات فهرست ایمیل خارج شوید.

موجـود اسـت و شـما هـم      www.list.org/docs.htmlدر سایت اصلیِ این نرم افـزار بـه نشـانی     Mailmanمستندات اصلی 
پنل استفاده کنید. در خیلی از مواقع بـراي اینکـه جمـع کثیـري از مخاطبـان و       نبع براي استفاده از این ابزار سیتوانید از آن م می

توانند به ما در این کار کمک کنند. پـس   هاي ایمیل هستند که می هاي خود را حول موضوعی گردآوري کنیم، این فهرست مشتري
 سایت خود استفاده کنید.شاید شما هم خواسته باشید از این امکان براي 
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کنیم. با این کار بـه صـفحۀ دیگـري     کلیک می Delegationگردیم و این بار روي دستور  بر می Mailing Listsدوباره به صفحۀ 
توانیم به اعضاي فهرست ایمیلِ خود دسترسیِ مدیریت بدهیم تا آنهـا هـم بتواننـد در مـدیریت کـردن       خواهیم رفت که از آنجا می

بایـد هـر    اسـت  هکه کاربران موجود را فهرست کرد Available Usersفهرست ایمیل ما به ما کمک کنند. براي این کار از جعبۀ 
را از صفحه کلید بگیرید و روي هـر چنـدتا کـه خواسـتید      Ctrlخواهید انتخاب کنید. (براي انتخاب چندتایی کلید  تعداد را که می

کلیک کنید) سپس روي نماد پیکان سمت چپ کلیک کنید. تا با این کار کاربرهایی که در جعبۀ سمت چپ بودند به جعبۀ سـمت  
 ) اضافه شوند.List Administratorsراست (

 

کلیک کنید تا تغییرات براي شما ذخیره شود. اما توجه داشته باشـید کـه دسترسـیِ مـدیر را      Saveدر نهایت هم کافی است روي 
تواند براي فهرست ایمیلِ شما خطرناك باشـد کـه    شناسید. در غیر این صورت می فقط به کسانی بدهید که آنها را به طور کامل می

 تواند هر کاري که خواست را انجام دهد. نین دسترسی را دارد، میهر شخصی که چ

شـما یـک پیونـد     Available Usersاي داشته باشم. در باالي جعبۀ  یک نکتۀ بسیار مهم هم هست که بد نیست به آن هم اشاره
ریت دارند از طریق این پیوند بینید که این همان صفحۀ ورود به میزفرمان مدیریتی فهرست است که کاربرانی که دسترسیِ مدی می
 توانید از آن استفاده کنید. توانند وارد صفحۀ مدیریت فهرست شوند. حتی خود شما هم می می
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توانید از آن اسـتفاده کنیـد بـراي     (فهرست ایمیل) چیست، می Mailing Listsدانید  با این توضیحات االن شما عالوه بر اینکه می
 اي که روي فضاي میزبانی شما وجود دارد. ایۀ یک نشانی ایمیل مرتبط با دامنهساخت یک اجتماع ایمیلی بر پ

 

 

 Track Delivery ؛ردگیري تحویل

اي را خواسـته   ها است. اگـر وضـعیت ارسـال و دریافـت نامـه      پنل، ابزار ردگیري تحویل نامه یکی از ابزارهاي رفع ایراد ایمیل در سی
انجام دهید، یک بررسیِ مختصر از این قسمت است. در اینجا اطالعات رفع ایراديِ خوبی به شما باشید بررسی کنید، کاري که باید 

انـد، بـه    هایی هم که به درستی به مقصد رسـیده  ها مشخص خواهد شد. عالوه بر آن نامه ارائه خواهد شد که دلیل عدم رسیدن نامه
در خدمت شما خواهم بود بـا   Cpanel ر این قسمت از کتاب آموزش عالوة جزئیات بیشتري از آنها هم به نمایش در خواهد آمد. د

 پنل خواهیم شد. . پس وارد این صفحه از سیTrack Deliveryآموزش بخش 

 

هـا   ها از ایمیـل  ما یک جدول در پایین صفحه خواهیم دید که مواردي از عدم ارسالی Track Deliveryدر اولین مواجهه با صفحۀ 
هاي این جدول جزئیاتی از یـک رویـداد را نشـان خواهـد داد کـه بـا هـم آنهـا را مـرور           هد. در هر کدام از ستوند را به ما نشان می

 کنیم. می

• Event  نوع رویداد در این ستون به صورت نمادي نشان داده خواهد شد. مثالً اگر یک دایره به رنگ قرمز با عالمـت ! در :
هاي دیگري هم وجـود دارد کـه در ادامـه بـه آنهـا اشـاره        باشد. وضعیت میآن موجود باشد، به معناي عدم تحویل ایمیل 

 خواهد شد.

• Senderتوانید شاهد باشید. : نشانی ایمیل فرستنده را در این ستون می 

• Sent Time.زمان و تاریخ ارسال نامه در این ستون نقش بسته است: 
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• Spam Scoreاي که توسط نرم افزار  : رتبهApache SpamAssassin   روي سرور به این نامه از جهت هرزنامه بـودن
 شود، در این ستون نمایش داده شده است. یا نبودن دادن می

• Recipient.نشانی ایمیل فرد دریافت کننده در اینجا : 

• Resultشود. کـه در مـواقعی کـه خطـایی رخ      : توضیحات کامل راجع به نتیجۀ این ارسال در این ستون نمایش داده می
هایی که با موفقیت ارسال یا دریافـت شـده باشـند،     براي نامه، توضیحات بیشتري نمایش داده خواهد شد. ولی داده باشد

 شود. درج می Acceptedعبارت 

• Actions  یک نماد در این ستون وجود دارد که زمانی که روي آن کلیک کنید، یک پنجرة دیگر با جزئیات بیشتري بـه :
 ما نشان داده خواهد شد.

 

هایی است. این نوار در تصویر باال هم مشـخص اسـت. ولـی در     اي در باالي همین جدول وجود دارد که حاوي بخش نوار سورمهیک 
 تر به شما نشان داده شده است. تصویر زیر به صورت واضح

 

یحات هـر کـدام از ایـن    کند چه نوع نتایجی در جدول زیر نمایش داده شـود. توضـ   تا گزینه در این نوار وجود دارد که تعیین می 4
 ها به این صورت است: گزینه

• Show Successesدهد. هایی که با موفقیت ارسال یا دریافت شدند را در جدول زیر نمایش می : موارد نامه 

• Show Deferredدهد. هاي ارسالی یا دریافتی که به تعویق انداخته شدند را نمایش می : مواردي از نامه 
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• Show Failuresدهد. هاي ارسالی یا دریافتی که با شکست مواجه شدند را نمایش می از نامه : مواردي 

• Show In-Progressهاي ارسالی یا دریافتی که همینـک در حـال تکمیـل شـدند هسـتند را نمـایش        : مواردي از نامه
 دهد. می

هـاي ارسـالی یـا     کنید، فقط مواردي از نامه را باز می Track Deliveryفرض که شما صفحۀ  همانطور که گفته شد، در حالت پیش
اي باالي جدول نتیجه، هـر   توانید از نوار سورمه شوند. اما اگر خواسته باشید، می دریافتی که با شکست مواجه شدند نمایش داده می

 ها فعال شده است. ها را فعال یا غیرفعال کنید. در تصویر زیر تمامی وضعیت کدام از وضعیت

 

هاي ارسال شده از فضاي میزبانیِ شما و یا رسیده به آن نمایش داده خواهند شد و شما وضعیت  در این حالت است که تمامی نامه
 توانید شاهد باشید. و جزئیات فنی هر کدام را می

کنید،  کلیک می) که زمانی که روي آن اي به صورت سه خط موازي وجود دارد ( اي دکمه اما در باالي همین نوار سورمه
هاي جدول زیرین را با استفاده از آن کم و یا زیاد کنید. که با این کار  فهرستی براي شما باز خواهد شد که قادرید تعداد ستون

هاي جدول و اطالعات  را انتخاب کنید، همۀ ستون Select Allاگر گزینۀ  نمایش جزئیات هر مورد کمتر یا بیشتر خواهد شد.
از ستون آخري از جدول  واهد شد که شاید نیازي نباشد این کار را انجام دهید. چرا که زمانی که روي عالمت درون آن ظاهر خ

کنید، این اطالعات درون یک پنجرة کوچک دیگر نمایش داده خواهد شد. پس بهتر است نمایش موارد موجود در جدول  کلیک می
 ی نداشته باشید.ترین آنها اختصاص دهید، تا جدول شلوغ را به ضروري
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هایی هستند که در چند صفحه  فرض انتخاب شدند، همان هایی که به صورت پیش همان
 تر از این کتاب توضیح تک تک آنها ارائه شد.  قبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـاي   تدهد. که وضعی گردیم به جزئیاتی که درون جدول نمایش داده شده است. در ستون اول نوع رویداد را نشان می دوباره بر می
 ها شرح داده شده است. مختلفی دارد. در جدول زیر این وضعیت

 
 نامه با موفقیت تحویل داده شده است.

 
 وضعیت نامه نامعلوم است، یا اینکه تحویل در حال انجام است.

 
 سامانه تحویل نامه را به تعویق انداخته است. 

 
 نامه جهت تحویل با خطا روبرو شده است.

 
 نامه را بایگانی کرده است.سامانه 

 
شوند یا به عنوان هرزنامه شناخته  هایی که از سرورهاي ناامن ارسال می سامانه پذیرش نامه را رد کرده است. معموالً نامه

 شوند، داراي این وضعیت هستند. می

 
نشده است. احتمال زیاد نرم افزار بررسیِ جفنگ این  inboxسامانه نامه را پذیرفته است. اما نامه وارد صندوق ورودي یا 

 نامه را فیلتر کرده است.
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خواهیـد   کنـیم شـما مـی    صفحه که براي جستجوي وضعیت یک نامۀ خاص کاربرد دارد. فـرض مـی   يرویم سراغ قسمت باال اما می
و جعبـۀ جسـتجوي بـاالي     Track Deliveryوضعیت ارسال شده یا نشدة یک ایمیل را بررسی کنید. این کـار را بایـد از صـفحۀ    

 دهد. صفحه انجام دهید. تصویر زیر، نماي این بخش را نمایش می

 

هاي آبی رنـگ زیـر کلیـک کنیـد. بـراي       شما باید نشانیِ ایمیل دریافت کننده را در جعبۀ مورد نظر وارد کنید و روي یکی از دکمه
هایی که مسدود شدند یـا بـا    خواهید فقط ایمیل کلیک کنید. ولی اگر می Show Allهاي رسیده به آن فرد روي  نمایش کل ایمیل

 کلیک کنید. Show Blocked & Failedشکست مواجه شوند، نمایش داده شود، باید روي 

 قبـل روز آخر هستند و  10شوند، براي مدت  ها ذخیره می در نهایت نباید فراموش کنید که رکوردهایی که از وضعیت تحویل ایمیل
 از آن حذف خواهند شد.

 

 

 

 Global Email Filters ؛هاي ایمیل کلی صافی

هاي ایمیل است. منظور از صافی همان فیلترهاي ایمیل است کـه مـا تحـت     پنل وجود دارد که در ارتباط با صافی دو بخش در سی
هـا   هاي درخواستی به صورت خودکار جلوگیري کنیم. یکی از این بخش کنیم تا از دریافت هرزنامه و نامه شرایطی آنها را تنظیم می
Global Email Filters  در این قسمت از این کتاب یاد خواهید گرفـت. در ایـن بخـش بـه صـورت کلـی بـراي تمـامی         است که

توانید براي یک  به طور اختصاصی می Email Filtersتوانید صافی در نظر بگیرید. در حالی که از بخش  هاي ایمیل خود می حساب
تعیـین   سـاختار این صورت اسـت کـه شـما چنـد تـا       ها هم به یا چند صندوق ایمیل صافی در نظر بگیرید. طریقۀ کار کردن صافی

برخورد کرد، کاري که مد نظر شماست را با آنها انجـام خواهـد داد.    ساختارهایی با آن  پنل زمانی که با نامه کنید که سامانۀ سی می
 فرستد. کند یا به جاي دیگري ارسال می مثالً آنها را حذف می
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 اي همانند تصویر زیر روبرو خواهیم شد. خواهیم شد و با صفحه Global Email Filtersبا این توضیحات وارد صفحۀ 

 

کلیک کرده و مراحـل سـاخت صـافیِ ایمیـلِ کلـی را       Create a New Filterاي را نساخته باشید باید روي  اگر تا به االن صافی
بسازید. پس تا االن باید فهمیده باشید که براي چه به این قسمت صفت کلی در نظر گرفته شده است. بـه ایـن معناسـت کـه روي     

هماننـد   اي هاي ایمیل شما این صافی اعمال خواهد شد. پس با کلیک روي دکمۀ ساخت یک صافیِ جدید به صـفحه  تمامیِ حساب
 تصویر زیر خواهیم رفت.
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در سه مرحله شما باید صافیِ ایمیل را بسازید. مرحلۀ اول که باید یک نام را براي آن در نظر بگیرید. مرحلۀ بعدي ساختاري را براي 
ین کنید کـه  باید تعی Actionsشود. مرحلۀ آخر هم از قسمت  انجام می Rulesهاي رسیده تعیین کنید که این کار از قسمت  نامه

هـایی   به عنوان نمونه، اگر خواسته باشید نامـه  هایی که ساختارشان را در باال تعیین کردید بیاید. قرار است چه بالیی به سر آن نامه
 وجود دارند، به پوشۀ خاصی از صندوق ایمیل شما منتقل شوند، باید مراحل زیر را طی کنید. "خرید"که در عنوان آنها عبارت 

نـام خـوبی    "move sell email to trash"رسد که نام  گیریم. به نظر می ه یک نامی را براي این صافی در نظر میاول از هم
وجود دارد را به صندوق زباله منتقل کند. به این دلیل که در خیلـی از مواقـع    "خرید"باشد که نامه هایی که در عنوان آنها عبارت 

 غی باشند و شما خواسته باشید آنها را حذف کنید.هایی با این عنوان تبلی ممکن است نامه

 

اگر درون عنوان نامـه عبـارت خریـد وجـود داشـت، کـار       در مرحلۀ دوم باید ساختاري را تعریف کنید که این ساختار خواهد گفت؛ 
بـه   Subjectرا انتخـاب کنیـد.    Subjectاز فهرست کشـویی اول مـورد    Rulesپس براي این کار از قسمت  بعدي را انجام دهد.

را  containsمعناي عنوان است و با انتخاب این گزینه درون عنوان نامه بررسی خواهد شـد. از فهرسـت کشـویی دوم هـم مـورد      
 نتیجۀ کار به مانند تصویر زیر باید شود. را در جعبۀ زیرین وارد کنید. "خرید"هم کلمۀ انتخاب کنید. و درپس از آن 

 

توانید یک ساختار دیگري را هم تعیین کنید. مثًال هم در عنوان نامه عبارت خرید وجود  ساختار، می با کلیک روي عالمت + روبروي
هـایی خـاص    داشته باشد و هم اینکه در متن ایمیل یک متن خاصی وجود داشته باشد. در این حالت اعمال کاري خاص روي نامـه 

 تر خواهد شد. دقیق

هایی که ساختارشان را در باال تعیـین   باید عمل مورد نظر روي نامه Actionsاز قسمت حاال به سراغ مرحلۀ سوم خواهیم رفت که 
 کردیم را مشخص کنیم. پس به مانند تصویر زیر باید موردDeliver to Folder  را انتخاب کرده و رويBrowse   کلیک کنیـد و

Trash شـوند، اگـر در عنـوان     پنلِ شما ارسال می میل حساب سیهاي ای هایی که به تمامی صندوق را انتخاب کنید. با این کار نامه
ایـن همـان    از همان صندوق ایمیـل منتقـل خواهنـد شـد.     Trashخود عبارت خرید را داشته باشند، به پوشۀ سطل زباله یا همان 

هاي رسیده بسیار ساده خواهد کرد. البته دقت داشته  پنل است که کار ما را براي مدیریت ایمیل هاي ایمیل در سی استفاده از صافی
 هاي مورد انتظار زیاد دقیق نباشد. هاي براي یافتن نامه باشید که ممکن است کارکرد این صافی
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هایی بـا عبـارت    کلی، فقط براي انجام یک عمل خاص آشنا شدید؛ که آن هم انتقال نامه تا اینجا با طریقۀ ساخت یک صافیِ ایمیل
توانیـد تعیـین کنیـد و     هاي رسـیده مـی   خرید در عنوان آنها، به صندوق زباله بود. اما باید بدانید که ساختارهاي زیادي را براي نامه

هاي  توانید انجام دهید. که براي این کار باید از فهرست خاص می هاي رسیده با یک ساختار همچنین کارهاي زیادي را هم روي نامه
 Rulesکشویی موجود در این صفحۀ موردي را انتخاب کنید که مد نظر شماست. مثًال در مثال باال ما از فهرسـت کشـویی بخـش    

ی که اگر خواسته باشـیم جسـتجو   داد. در حال هاي رسیده انجام می را انتخاب کنید که جستجویی را در عنوان نامه Subjectمورد 
هاي رسیده بـا ضـوابط    هاي مختلفی براي شناساییِ نامه حالترا انتخاب کنیم.  Bodyدرون متن نامۀ رسیده انجام گیرد، باید مورد 

بـه   توان انجام داد که یکی از آنها انتقال نامـه  هاي تشخیص داده شده می خاص وجود دارد. همچنین کارهاي مختلفی هم روي نامه
هاي ایمیل آشنا شوید، دیدن ویدیوي  هاي دیگر کار با صافی پوشۀ دیگري بود که در مثال باال ما انجام دادیم. اما براي اینکه با حالت

 کنم. آموزشیِ این قسمت را حتماً به شما توصیه می

لیک کنید تـا صـافیِ شـما پـس از     ک Createهاي مختلف صافی ایمیل را تعیین کردید، باید روي   در نهایت پس از اینکه شاخص
هـایی   از پایین صفحه کلیک کنید تا به یک مرحله قبل برگردید، فهرست صـافی  Go Backمدت زمانی ساخته شود. حاال اگر روي 

توانید مجدد آن را ویرایش کنید و بـا   می Editتوانید ببینید. با کلیک روي  می Current Filtersکه تا االن ساختید را در قسمت 
 آن صافی براي همیشه حذف خواهد شد. Deleteکلیک روي 
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توانید انجام دهید. ولی در همان قسمت پـایین صـفحۀ    هاي دیگر هم می به هر حال مراحل ایجاد صافیِ جدید را براي ساخت صافی
Global Email Filters کنند یا خیر.  ن ساختید را امتحان کنید، که ببینید آیا به درستی کار میهایی که تا به اال توانید صافی می
کلیک کنید. از آنجایی کـه   Test Filterمتن و مشخصات یک نامه را تعیین کرده و روي  Filter Testبراي این منظور از قسمت 

کلمۀ خرید  Subjectس ما در انتخاب خط داشت، پ اي که ما ساختیم این طور بود که باید در عنوانش کلمۀ خرید وجود می صافی
 کنیم. کلیک می Test Filterکنیم و روي  را اضافه می

 

تـوانیم از   اي که اخیراً ما ساختیم به درستی کار خود را انجام داده است و این را می نتیجه بسیار جالبت خواهد بود که بدانید صافی
 خط دوم نتیجه بفهمیم.
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ها براي دسته بنديِ آنها قبل از اینکه آن را بخوانید و مدیریت کنید، اسـتفاده کنیـد. فرامـوش     د از صافیتوانی بدین صورت شما می 
توانیـد انجـام دهیـد کـه در زمـان شـما بسـیار         ها کارهـاي زیـادي مـی    کنید، با صافی هاي خود کار می نکنید که اگر زیاد با ایمیل

 جویی خواهند کرد. صرفه

 

 

 Email Filters ؛هاي ایمیل صافی

شـدند   هاي ایمیل شما اعمال مـی  هاي ایمیل که به صورت کلی روي تمامی حساب در بخش قبلی شما با طریقۀ کار کردن با صافی
اي محـدودیت ایجـاد کنـیم کـه      هاي ایمیلِ خود به گونه آشنا شدید. اما اگر ما خواسته باشیم فقط روي یک یا چند مورد از حساب

هایی  صافی Email Filtersساختار خاص انجام شود، باید چه کار کنیم؟ دراینجا باید از بخش  هاي رسیده با یک فعالیتی روي نامه
است. تنها اختالفی کـه وجـود    Global Email Filtersرا تعیین کنیم که نحوة ایجاد و مدیریت آنها دقیقاً مثل کار کردن با ابزار 

سـازیم،   ید حساب ایمیلی را انتخاب کنیم. پس ازآن هر صافی که مـی ها با دارد در مرحلۀ اول است که قبل ساخت و مدیریت صافی
پس بنده از ذکر توضیحات اضافی که در توضـیح ابـزار قبلـی شـرح دادم خـودداري       تنها روي همان حساب ایمیل کار خواهد کرد.

از صـفحۀ اصـلی    Email Filtersکنم و مستقیم به سراغ اختالفاتی که وجود دارد خواهم رفت. پس شما هم با بنده روي ابـزار   می
 پنل کلیک کنید. سی

 

بینیم که باید از بین آنها یک مـورد   هاي ایمیلی را می جدولی از تمامی حساب Email Filtersدر اولین نما پس از ورود به صفحۀ 
 توانیم بهره ببریم. را انتخاب کنیم. از ابزار جستجوي باالي این جدول هم براي یافتن حساب ایمیل می
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 Email Accountsهـایی کـه تـا بـه االن از قسـمت       بینـیم؛ حسـاب   ها را مـی  این جدول، نام حساب ایمیل Accountدر ستون 
هاي همان صندوق وجود دارد کـه مـا بایـد روي آن     هم پیوندي براي رفتن به صفحۀ تنظیمات صافی Actionsساختیم. در ستون 

وجـود دارد کـه مـا روي دسـتور      info@webnolog.irکلیک کنیم. مثالً در تصویر باال شما شاهد هسـتید کـه حسـاب ایمیـل     
Manage Filters  آن از ستونActions یم.کنیم تا وارد مرحلۀ بعدي شو کلیک می 

 

هاي جاري وجود نخواهد داشت که شما  اگر تا به حال صافی را براي این حساب نساخته باشید، به مانند تصویر باال موردي از صافی
 کلیک کنید تا وارد صفحۀ ساخت صافیِ جدید شوید. Create a New Filterآنها را ببینید. در عوض باید روي 

 

هایی را براي یافتن  آشنا باشید که در بخش قبلی با اجزاي آن آشنا شدیم. در اینجا باید قاعدهاین صفحه هم طبیعتاً باید براي شما 
ها بیایـد، کـه ایـن کـار را بایـد از قسـمت        هاي رسیدة خاص تعیین کنیم و پس از آن مشخص کنیم که چه بالیی سر آن نامه نامه

Actions  این صفحه انجام دهیم. در نهایت هم رويCreate  کلیک کنیم، تا صافی براي ما ساخته شود. حاال مـا فـرض مـی    باید
کنیم با استفاده از دانشـی کـه در بخـش قبلـیِ ایـن کتـاب بـه دسـت آوردیـم، یـک صـافی هـم در اینجـا بـراي حسـاب ایمیـل                 

info@webnolog.ir سازیم. می 
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از حسـاب فعلـی برگـردیم. حـاال     هـاي موجـود    کنیم تا به صفحۀ مـدیریت صـافی   کلیک می Go Backپس از ساخت صافی، روي 
 ها به شما خواهم داد. بینید که دو قسمت دیگر به این صفحه اضافه شده است که به ترتیب توضیحاتی را راجع به آن قسمت می

 

توانیـد عملکـرد هـر     هم می Filter Testبینید. از قسمت  هایی که از قبل ساخته شدند را می صافی Current Filtersاز قسمت 
هـا   از صافی را امتحان کنید و از کارکرد صحیح آنها مطلع شوید. تمامی توضیحات مربوط به طریقۀ کار کردن با ایـن قسـمت   کدام

و  دهـم.  است. که اگر نخواندید، شما را بـه آن بخـش از کتـاب ارجـاع مـی      Global Email Filtersهاي متناظر ابزار  مثل قسمت
هر حساب ایمیل که بشوید، در باالي صفحه عنوان حسـاب ایمیـل را بـه شـما نمـایش       هاي فراموش نکنید که وارد مدیریت صافی

 خواهد داد.

 

بـود کـه کـار     Global Email Filtersبود که به نوعی به همراه شباهت با بخش  Email Filtersدر نهایت این توضیحات بخش 
 توانست مفید باشد. هاي ایمیل ما می هاي رسیده به صندوق پنل به جهت کنترل نامه کردن با این ابزارها از سی
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 Authentication ؛تعیین هویت

هـاي   شود، براي نـوعی جلـوگیري از ارسـال نامـه     شناخته می از جانب شما هاي ارسال شده این قسمت که به نام تعیین هویت نامه
اي را از طـرف شـما    گـري نامـه  کند براي شـخص دی  کنیم شخصی سعی می رود. فرض می به کار می از طرف شما جعلی یا هرزنامه

حتمـاً ایـن جعـل     شوند، وجـود نداشـت،   پنل انجام می این قسمت از سی کند. اگر طرز کار تعیین هویتی که تنظیمات آن ازارسال 
) ذخیـره  Zone Fileکـه درون پرونـدة ناحیـه (    SPFو  DKIMهـاي   شد. اما با دو تا رکورد به نـام  ها به طور مکرر انجام می ارسال

ها به همراه ایـن   شوند، و در فصل ابزارهاي دامنۀ این کتاب به صورت مفصل راجع به رکوردها صحبت شد، ارسال و دریافت نامه می
بـه   Authenticationبـه طـور کلـی بـا فعـال بـودن تنظیمـات         ن هویت با ضریب امنیت باالتري انجام خواهد شـد. دو نوع تعیی

 هاي شما از یک ارسال کنندة قابل اعتماد ارسال شده است. گویید که نامه هاي ایمیل می گیرنده

 

شما در این صفحه دو زیـربخش بـه   است. شویم تا ببینیم این صفحه شامل چه تنظیماتی  می Authenticationپس وارد بخش  
خواهید دید که قابلیت فعال و غیرفعال کردن هر کدام از این امکانات دراین زیربخش ها قرار گرفتـه اسـت.    SPFو  DKIMهاي  نام

 پس بهتر است که کمی راجع به این دو صحبت کنیم.

DKIM هاي ارسال شده از جانب شما دست برده و تغییراتی در آن ایجاد کنند.  این اجازه را به شخص ثالثی نخواهد داد که در نامه
کنـد. پـس رکـورد     پس سرویس دریافت کنندة نامه با اطمینان بیشتري نامه را دریافت کرده و آن را براي دریافت کننـده بـاز مـی   

DKIM  کند. خود پیام را تایید میهویت ارسال کننده و همچنین 

هاي شـما   فرض هر دوي این رکوردها براي دامنه کند.  به طور پیش هاي جعلی با نام دامنۀ شما جلوگیري می از ارسال نامه SPFاما 
تنظیمات این بخش را  Authenticationتوانید با مراجعۀ به صفحۀ  پنل فعال هستند. اما براي اطمینان هم که شده می روي سی

توانید هر کدام از این رکوردها را به ترتیـب، غیرفعـال    می Enableیا  Disableبه راحتی با کلیک کردن روي بررسی مجدد کنید. 
شود همین گونـه باشـد. در    بینید که هر دوي این رکوردها به حالت فعال هستند. که پیشنهاد می در تصویر پایین می یا فعال کنید.
 یعنی فعال. Enabledتوانید وضعیت آنها را ببینید.  باالي هر دکمۀ آبی رنگ قرار گرفته، میکه در  Statusجلوي عبارت 
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قـرار گرفتـه اسـت     SPFشود، تنظیمات بیشتري راجع به رکورد  دیده می Advanced Settingsاما در پایین صفحه که با عنوان 
رو غیرفعال کنید، تغییر در این تنظیمات تاثیري نخواه داشت. اول از همه  SPFکه با آنها هم در ادامه آشنا خواهیم شد. اگر رکورد 

 بیاندازید: Your current raw SPF recordنیم نگاهی به قسمت 

 

دهد که داراي جزئیـاتی اسـت. کـه مـن قصـد نـدارم تمـامی ایـن          شود را نشان می خطی که در پروندة ناحیۀ دامنۀ شما افزوده می
هاي پـایین صـفحه تغییـر     هاي این رکورد از طریقۀ گزینه اما فقط همین را بدانید که هرکدام از بخشباز کنم.  جزئیات را براي شما

آنها خـودداري   دروندست بردن  کنم که اگر راجع به عملکرد هر کدام قطعیت ندارید، از به جد خدمت شما عرض می دادنی است.
 کنید!

 Additional Hosts that send mail for your domains (A): ها یا سـرورهایی   رایانه نامتوانید  از طریق این قسمت می

اي هم از طرف آنها ارسال شد، هویت آنها از طرف دامنۀ شما مورد تایید قرار بگیرد. ساختار نام آنها بایـد   را تعیین کنید که اگر نامه
 به صورت دامنه باشد.

Additional MX servers for your domains (MX) :  مواردMX هاي شما نامه ارسـال کننـد را    توانند از دامنه را که می

 توانید از این قسمت تعیین نمایید. می
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Additional IP Address blocks for your domains (IPv4 or IPv6 : خواهیـد تعیـین کنیـد کـه      هایی که می پی آي

سرورِ فضايِ میزبانیِ شما را  IPدر اینجا وارد کنید. سامانه به صورت خودکار  هاي ارسال شده از آنها مورد اعتماد هستند را باید نامه
 کند. به این قسمت اضافه می

Include List (INCLUDE) : ظیمات نهاي اضافی که باید درون ت دامنهSPF توانید از این قسمت اضافه  وجود داشته باشند را می

 خواهید از یک سرویس دیگر انجام دهید. ها را می از این مورد زمانی باید استفاده کنید که ارسال نامه کنید.

All Entry (ALL)  :هایی که قصد ارسال نامه از طریق آنها براي دامنۀ خود را دارید را وارد کردید، این گزینه  اگر شما تمامی رایانه

فقط زمانی این مورد را فعال کنید کـه تمـامی جزئیـات کـار ارسـال       دیگر را از رده خارج کند.هاي  توانید فعال کنید تا دامنه را می
 خواهید تنظیماتی به غیر از آنها نامعتبر شناخته شود. معتبر ایمیل را از طریق تنظیمات باال انجام دادید و می
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Overwrite Existing Entries :  اگر این مورد را فعال کنید و رويUpdate   کلیک کنید، تنظیماتی این صفحه را جـایگزین

 کند. با هر بار بارگذاري این صفحه این گزینه فعال است که براي ذخیره شدن تنظیمات باید فعال باشد. فرض می پیش SPFرکورد 

Save Your Changes : توانید با کلیک روي  تغییراتی که در باال دادید را از اینجا میUpdate قت داشته باشید ذخیره کنید. د

 IPدامنـه یـا    بودند که براي افزودن و حـذف کـردن   Removeو  Addکه تمامی موارد تنظیمیِ باال، داراي دو تا دکمه با عناوین 
 کاربرد داشتند.

هاي ارسال شده از جانب  توانستیم تنظیماتی را انجام دهیم که به اعتبار ایمیل می Authenticationپس به طور کلی ما از بخش 
هاي  توانند تشخیص دهند که نامه کنیم، می هایی را ارسال می هاي دریافت کنندة نامه که ما به آنها نامه پس سرویس ما اضافه کند.

 ارسالی از جانب ما معتبر هستند و جعل نشدند.

 

 

 

 Address Importer ؛انیدرون ریزي نش

 Address Importerاگر خواسته باشیم به طور یکجا چندین حساب ایمیل بسازیم و یا پاس دهنده ایجـاد کنـیم، بایـد از ابـزار     
 Addressپنل به سادگی قادر به ایجـاد یـک پرونـدة متنـیِ خـاص و دادن آن بـه        استفاده کنیم. ما با استفاده از این ابزار در سی

Importer .هستیم که با انجام این کار به طور خودکار چندین حساب ایمیل یا پاس دهنده به طور همزمان ساخته خواهد شد 

 

هـایی کـه قصـد ایجـاد کردنشـان را       پنل به این صورت است که اول شما باید اطالعات حسـاب  روال کار کردن با این قسمت از سی
کنید. این روش خاص را با دانلود کردن پروندة نمونه از درون همـین صـفحه بـا     دارید، درون یک پروندة متنی به روشی خاص وارد

هم  Excelتوانید دریابید. عالوه بر آن از نرم افزار  درون نوار آبی رنگ باالي صفحه می  example page کلیک کردن روي پیوند
د کرده و پرونده را ذخیره کرده و سـپس بـا اسـتفاده از    دهنده ها را وار هاي ایمیل و پاس توانید استفاده کرده و اطالعات حساب می

 پنل مراحل را دنبال کنید. در سی Address Importerصفحۀ 

در بدهیـد کـه    Address Importerها را هر کدام به صورت جداگانه باید بـه   دهنده هاي ایمیل و پاس قابل ذکر است که حساب
 ارد را انتخاب کنید.مرحلۀ اول، طبق تصویر زیر باید یکی از این مو
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توانید وارد کنید. اگر گزینۀ  جا می هاي ایمیل را به صورت یک را انتخاب کنید، حساب E-mail Accountsاگر گزینۀ اول با عنوان 
Forwarders هاي ایمیل را بدهید تا درون ریزي انجام گیرد دهنده را انتخاب کنید، باید در مرحلۀ بعدي پروندة درون ریزيِ پاس .

هـم کلیـک کـرده و پرونـدة سـاخته شـده بـا         Choose Fileبایـد روي  در نهایت هر کدام از این دو گزینه را که انتخـاب کنیـد،   
 براي رفتن به مرحلۀ بعدي کلیک کنید. Nextرا انتخاب کنید و روي  XLSو یا  CSVپسوندهاي 

 

هـا را یکـی    هاي ایمیل یا پاس دهنده ظاهر شد، شما باید قواعدي که در سند مورد نظر وجود دارد که حساب Step 3پس از اینکه 
ایجاد کردید، نیازي نیست به تنظیمـات   Excelکند را انتخاب کنید. اگر پروندة درون ریزي را درون  شان جدا می یکی با مشخصات

 در غیر این صورت باید ساختار جداسازي را برگزینید. د.کلیک کنی Nextاین بخش دست بزنید. کافی است روي 

ها (بسته به موردي که شما در اولین گام انتخـاب کردیـد) بـه شـما نمـایش داده       هاي ایمیل یا پاس دهنده در مرحلۀ بعدي حساب
نشانیِ صندوق ایمیل است خواهند شد که باید مشخص کنید کدام ستون کدام عنوان را دارند. مثالً در تصویر زیر ستون اول همان 

انتخـاب شـده    Passwordانتخاب شده باشد. در ستون دوم از فهرست کشویی باال باید گزینۀ  Emailکه باید از فهرست کشویی 
فرض درست تنظیم شده است. اما باز هم بررسـی کنیـد    انتخاب شده باشد که به صورت پیش Quotaباشد و در ستون سوم باشد 

 شته باشد.که مشکلی وجود ندا
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اي را انتخاب کنید که قصد درون ریزي براي آن سایت را دارید و در  که در تصویر باال مشخص است، باید دامنه Step 2در بخش 
 کلیک کنید. Nextآخر روي 

 

کلیـک کنیـد. بعـد از آن     Finishنمایشی از کار نشان داده خواهد شد و شما باید آن را بـازبینی کـرده و روي    با این کار یک پیش
 پیشرفت کار به شما نشان داده خواهد شد و در نهایت پیام موفقیت آمیز بودن به شما نشان داده خواهد شد.

 

شود. شما  در هر خط از سندتان اگر خطایی وجود داشته باشد، کار درون ریزي با مشکل مواجه خواهد شد و نتیجه نمایش داده می
 کرده و اقدام به رفع ایراد کنید. توانید آن را بررسی می

www.takbook.com



۱٥۸ 
 

سـاخته شـده کـه اگـر بـه بخـش        Jilll@webnolog.irدر نمونۀ مراحلی که در باال انجام دادیم، ما یک حساب ایمیل با عنـوان  
یل هاي ایمیل خود مراجعه کنید، حتماً آن را خواهید دید. البته ما در اینجا فقط از ابزار درون ریزي یکجاي حساب هاي ایم حساب

هاي ایمیل را به صورت یکجا وارد کنید، باید همـین مراحـل را طـی     دهنده استفاده کردیم. به همین ترتیب اگر خواسته باشید پاس
 کنید.

هاي ایمیل  که در بیشتر مواقع اگر خواسته باشید در زمان خود براي ساخت حساب Address Importerاین بود از آموزش ابزار 
کنم که ویـدیوي   جویی کنید، باید این کارها را انجام دهید. اگر نیاز به توضیحات بیشتري دارید، پیشنهاد می ها صرفه دهنده یا پاس

 آموزش این بخش را هم با کلیک روي تصویر زیر مشاهده کنید.

 

 

 

 Apache SpamAssasin ؛ضد هرزنامه

نام یک نرم افزار بازمتن و رایگـان اسـت کـه کـارش مبـارزه بـا        SpamAssasinرسیم.  می Apache SpamAssasinبه بخش 
پنل فعال کنیـد، اگـر از قبـل فعـال      در سی Apache SpamAssasinهاي ایمیلی است. شما باید این قابلیت را از بخش  هرزنامه

انجـام   SpamAssasinکـه   اما به طور کلـی کـاري   نیست و البته تنظیمات ان را هم انجام دهید که تنظیماتی ساده و روان دارد.
شود که حـاال   اي اختصاص داده می هاي ایمیل ما یک رتبه دهد این است که طی الگوریتم خاصی به هر ایمیل رسیده به صندوق می
شان کـرد و یـا بـه طـور خودکـار       هاي بیشتر انجام داد. مثالً به صندوق هرزنامه منتقل هاییی با رتبه توان کارهایی را روي ایمیل می

 هایی با یک رتبۀ خاص به باال را حذف کنیم. یمیلا

 

نمایش داده شد، به این معنا  Apache SpamAssassin™ is currently enabledدر باالترین قسمت این صفحه اگر عبارت 
فعال است و شما نیازي نیست که آن را فعال کنید. اما اگر فعال نبـود، بایـد روي دکمـۀ آبـی      SpamAssassinاست که همینک 

 Disable Apacheرنــگ زیــر آن کلیــک کنیــد تــا فعــال گــردد. بــراي غیرفعــال کــردن آن هــم اگــر فعــال باشــد، بایــد روي 

SpamAssissin .کلیک کنید تا غیرفعال گردد 
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هـایی بـا    ایمیـل توانید کاري کنید که  صفحه که تصویر آن را در زیر شاهد هستید. از اینجا میاما می رسیم به بخش دیگري از این 
هاي معتبر هم به این روش حذف شـوند،   هایی به باال به طور خودکار حذف گردند. البته به دلیل اینکه ممکن است حتی ایمیل رتبه

 هاي حساس خود را از دست ندهید. نامه پس با دقت فراوان ازن قابلیت را فعال کنید. که با این کار

 

اي را انتخاب کرده و سپس روي  یک رتبه Scoreهایی با رتبۀ خاص کافی است از فهرست کشوي  براي حذف کردن خودکار ایمیل
Auto-Delete Spam هایی با رتبۀ مورد نظر به باال به صورت خودکار حـذف خواهنـد شـد.     کلیک کنید. که از این به بعد ایمیل

 کلیک کنید. Disable Auto-Delete Spamبراي غیرفعال کردن این قابلیت هم کافی است روي دکمۀ 

مـه را در نـرم افزارهـاي مـدیریت     شود کـه اگـر خواسـته باشـید صـندوق هرزنا      شناخته می Spam Boxبخش بعدي هم با عنوان 
 کلیک کنید. Enable Spam Boxتان فعال کنید، باید روي  ایمیل

 

هاي رسیده با رتبۀ خاصی که نشان دهندة هرزنامه بودن آنهـا اسـت، درون همـان صـندوق      قابل ذکر است که در حال عادي ایمیل
Inbox شوند. اما اگر  شما ذخیره میSpam Box هاي هـرز بـه صـندوق هرزنامـه یـا همـان        میلرا فعال کنید، ایSpam   منتقـل

 Clear Spam Boxتوانید آنها را مدیریت و کنترل نمایید. در تصویر باال یک دکمـه هـم بـا عنـوان      خواهند شد که به سادگی می
 کند. اند را حذف می هاي هرزنامه اي که براي شما ارسال شده بینید که با کلیک روي آن تمامی نامه می
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اسـت، بـراي تظیمـات بیشـتر ایـن       Apache SpamAssassin™ Configurationاما بخش بعدي در این صفحه که عنوانش 
پنل است که با کلیک کردن روي دکمۀ آبی رنگ این بخش وارد صفحۀ دیگري خواهید شد کـه تصـویر آن را در زیـر     بخش از سی

 بینید. می

 

تـرین   کنیم ویدیوي این بخش را حتمـاً مطالعـه نماییـد. امـا مهـم      باشد که به صورت توصیه می توضیحات این صفحه کمی زیاد می
 10تا  1است که در عکس باال کامالً مشهود است. عددي از  required_scoreشود، گزینۀ  گزینه اي که در این صفحه یافت می
هایی با آن رتبه به باال را به عنوان هرزنامـه تشـخیص دهـد. یعنـی در      خواهید سیستم ایمیل یرا باید در این جعبه وارد کنید که م

هاي رسیده برخورد شود. البته به شـرطی کـه در مرحلـۀ     کنید که از نظر هرزنامه بودن یا نبودن، چطور با نامه اینجا شما تعیین می
مات این صفحه را انجام دادید، در نهایت فراموش نکنید که روي اگر تنظی را فعال کرده باشید. Apache Spam Assassinقبلی 
Save .در پایین صفحه کلیک کنید 
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 Encryption ؛رمزگذاري

تـوانیم کـاري کنـیم کـه      زند، در بحث ارسال و دریافت ایمیل هم ما مـی  از آنجایی که امنیت در خیلی از زمینه ها حرف اول را می
هاي ارسال شده از جانب ما به صورت کد شده درآمده تا فقط فردي که داراي کلید باز کنندة آن است بتواند نامه را باز کرده  ایمیل

ها را تعریف کـرده   کلیدهاي عمومی و خصوصی کدگذاري ایمیل Encryptionبه این جهت ما باید از بخش  و آن را مطالعه نماید.
هـاي مـا دسترسـی داشـته باشـد. پـس بـراي امنیـت بیشـتر           و کلید خصوصی را فقط به شخصی بدهیم که می خواهیم به ایمیـل 

 ما باشید.پنل هم همراه  هاي ارسالی با این بخش از کتاب آموزش جامع سی ایمیل

 

براي شروع کار اول باید از قسمت باالي صفحه یک کلید جدید بسازید. این کلیـد بـراي کـد کـردن و از حالـت کـد خـارج کـردن         
شود؛ یک کلید عمـومی و یـک کلیـد خصوصـی. کلیـد       البته در اصل یک جفت کلید ساخته می هاي ارسالی از طرف ماست. ایمیل

هـاي   خواهید قادر باشـد تـا ایمیـل    ر می گیرد و کلید خصوصی را باید به شخصی بدهید که میعمومی روي فضاي میزبانیِ شما قرا
 رسیده از جانب شما را بخواند.
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 کلیک کنید. Generate Keyبا این توضیحات مشخصات جفت کلید را پر کرده و سپس روي 

• Your Name .نام و نام خانوادگیِ خود را باید در این جعبه وارد کنید : 

• Your Email .ایمیل خود را باید در این جعبه وارد کنید : 

• Comment or Nickname بایست در این جعبـه وارد کنیـد. البتـه وارد کـردن آن الزامـی       : اگر توضیحاتی دارید می
 نیست.

• Key Password  بایسـت یـک رمـز عبـور هـم داشـته باشـند. بـا اسـتفاده از ابـزار            : کلیدهاي شما مـیPassword 

Generator توانید یک رمز عبور قوي بسازید و آن را در جایی مطمئن یادداشت کنید. این رمز عبور را هم بایـد بـه    می
 هاي کد شده بدهید. شخص دریافت کنندة ایمیل

• Confirm Password .تکرار رمز عبور را باید در این جعبه وارد کنید : 

• Strength دهد. : قدرت رمز عبور کلیدها را نشان می 

• Expiration Date  2: تاریخ انقضاي کلید را باید انتخاب کنید که معموالً یک سال زمان مناسبی است. براي دو سالy 
 را وارد کنید. بعد از سپري شدن این زمان مجدد باید وارد این بخش شده و یک جفت کلید جدید بسازید.

• Key Size را انتخاب کنید. 2048ینۀ اول یعنی : اندازة کلید را باید انتخاب کنید که بهتر است گز 

توانید کلیدهایی که از قبل در جـایی دیگـر سـاختید را وارد فضـاي میزبـانیِ خـود        می Import Keyقابل ذکر است که از قسمت 
 کنید.

 

 

هاي عمومی را  یدهاي پایین همین صفحه کل ریزي آنها کردید، از بخش اما پس از اینکه کلیدهاي خود را ساختید و یا اقدام به درون
 توانید ببینید. می Private Keyو کلیدهاي خصوصی را در جدول  Public Keyدر جدول 
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مرتبط با هر کلید، همان کلید حذف خواهـد شـد. و بـا کلیـک      Delete GnuPG Keyبا کلیک روي دستور  Actionsدر ستون 
 هاي کد شدة شما را باز کند. توانید ببینید و اگر کلید خصوصی به شخصی بدهید که قرار است ایمیل آن کلید را می Viewروي 

ها از حالت کد شده، بستگی به نرم افزار دریافت کنندة ایمیـل دارد. بـه    نحوة استفاده کردن از کلید خصوصی براي باز کردن ایمیل
باید به تنظیمات حساب ایمیل خود مراجعه کنیـد و مسـیر کلیـد خصوصـی را کـه روي       Thunderbirdعنوان مثال در نرم افزار 

هـاي مـدیریت    هاي رسیده از حالت کد خارج شـوند. دیگـر برنامـه    رایانه فرد وجود دارد به نرم افزار داده تا به صورت خودکار ایمیل
 هاي ایمیل هم چنین بخشی دارند. حساب

 

 

 

 Calenders and Contactsها؛  ها و تماس تقویم

پنل، تقویم و دفترچه تلفنی است که به ما امکان ذخیره اطالعات دفتر تلفن و تقـویم را   هاي مهم و شاید کمتر آشناي سی از قابلیت
ه دهد. البته براي استفاده از این قابلیت باید نرم افزار سمت کاربر آن را روي دسـتگاه خـود نصـب شـد     روي فضاي میزبانی خود می

هاي شرکت اپل همگی داراي این نرم افزار هستند. ولی اگر از سیستم عامل هاي وینـدوز   عامل داشته باشیم. به عنوان مثال سیستم
کنید، برنامه هاي رایگان براي این منظور وجود دارد که در ادامۀ این بخش از کتاب به برخی از آنها اشاره می کنیم. اما  استفاده می

فترچه تلفن براي ذخیرة اطالعات مخاطبان خود، و همچنین از تقویم براي ذخیرة فعالیت هـا و امـور روزانـۀ خـود     به طور کلی از د
 توانید استفاده کنید. می

 

بینید که باید به نرم افزار تقویم یا دفترچه تلفن بدهید. از جمله ایـن نـرم افزارهـا روي وینـدوز      در این صفحه شما تنظیماتی را می
outlook       .کـه بـه طـور    است که با آن آشنایی دارید. این نرم افزار جزء مجموعه برنامـه هـاي اداري شـرکت مایکروسـافت اسـت

 فرض روي ویندوز شما نصب نیست. باید آن را نصب کنید و از قابلیت تقویم و یا دفترچه تلفن آن استفاده کنید. پیش

تنظیماتی است که باید بـه نـرم افـزار خودتـان     بینید، شامل  ر میکه در تصویر زی Calenders and Contactsبخشی از صفحۀ 
 بدهید تا آن بتواند به سرور متصل گردد.
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پنل چه قابلیتی دارد و ما چطور باید از آن استفاده کنیم. براي  با توضیحاتی که به شما داده شد، االن می دانید که این بخش از سی
 ي آموزشی این قسمت را حتماً مشاهده نمایید.کنیم ویدیو توضیحات بیشتر هم توصیه می

 

 

 Email Disk Usageها؛  مدیریت مصرف فضاي نامه

تـان چـه    توانید ببینید که کدام صـندوق ایمیـل   هاي اخیر اضافه شده است. در این قسمت شما می این بخش در سی پنل در نسخه
هاي زیادي را در خود دارد،  کردید که یک صندوق ایمیل، نامه اگر احساس میزان از حجم فضاي میزبانیِ شما را مصرف کرده است.

پنل به سادگی امکان مدیریت حجمـی کـه    پس از طریق این صفحه در سی هاي قدیمی یا پرحجم هستید. قادر به حذف کردن نامه
شـود، بـه    میزبانی شما پر می اند را دارید. نباید فراموش کنید که در خیلی از مواقعی که فضاي هاي ایمیل شما اشغال کرده صندوق

 هاي قدیمی و پرحجم رسیده است. دلیل همین نامه

 

وجـود دارد کـه در    Accountهمانطور که در تصویر زیر شاهد هستید، در باالترین قسمت این صفحه یک فهرست کشویی با نـام  
 Defaultفرض حساب اولیه یا همان حسـاب   یشهاي ایمیل خود را انتخاب نمایید. به طور پ ترین گام باید یکی از صندوق ابتدایی
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Account هاي دیگر این کتاب با آن آشـنا شـدید. از    فرض است که در قسمت به حالت انتخاب است که همان حساب ایمیل پیش
 طریق جعبۀ جستجوي زیر این فهرست کشویی هم می توانید حسابی را جستجو کنید.

توانیـد   هـاي صـندوق ایمیـل خـود را مـی      شود، شما بخش ولی که در زیر نمایان میبعد از انتخاب کردن یک حساب ایمیل، در جد
شود. در دو ستون بعدي اطالعـات مهمـی از ان    شناخته می  INBOXببینید. به عنوان مثال صندوق ورودي با همان عنوان معروف 

 دهد. صندوق ایمیل را نشان می

• # Of Messages توان از همین جا فهمید  وق وجود دارد را نشان می دهد. که می: تعداد کل نامه هاي که در این صند
 که کدام بخش از این حساب ایمیل، بیشترین نامه را در خود جاي داده است.

• Disk Usage      میزان مصرف این قسمت از حساب ایمیل به واحد کیلوبایت یا مگابایت از کـل فضـاي میزبـانی در ایـن :
 شود. قسمت نمایش داده می

• Actions  دستور : با کلیک رويManage  شود که باید دستور مدیریتی بـراي   یک فهرست کشوي باز می ستوناین از
 پاکسازي صندوق ایمیل را انتخاب کنید. در ادامه به تک تک این موارد اشاره خواهد شد.

 

 راي پاکسازي صندوق ایمیل اقدام کنیم.توانیم ب کلیک کرده که به مانند تصویر زیر می Manageروي  Actionsبنده از ستون 

 

 هاي اضافی را انتخاب کنیم. که به ترتیب به این صورت است: نامه از فهرست کشویی سمت چپ باید شاخص حذف کردن 

• 1 year old or more شوند. هایی با قدمت یک سال یا بیشتر حذف می : ایمیل 
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• 30 MB in size of more شوند. ابایت یا بیشتر حذف میمگ 30هایی با حجم  : ایمیل 

• Previously viewed شوند. هایی که خوانده شدند حذف می : نامه 

• All messages هاي موجود در این صندوق پاك خواهند شد. : با انتخاب این گزینه کل نامه 

• Custom query  با انتخاب این گزینه یک جعبۀ دیگر باز خواهد شد که باید دستور اجرایی براي سرویس :Dovecot 
 ضروري است. Dovecotوجویی  را درون آن وارد کنید. دانستن دستورات پرس

و  شـوند  تخاب شده براي همیشـه حـذف مـی   هاي ان هایی با شاخص نامه Delete Permanentlyدر نهایت با کلیک روي دستور 
 شوند. هاي اضافه خالی می فضاي میزبانی شما از نظر نامه
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 Metricsابزارهاي آماري 
هاي ماست. با  وجود دارند که کارشان نمایش آمار بازدید و همچنین دیگر اجزاء مهم سایت METRICSمجموعه ابزارهایی با عنوان 
همچنین میزان مصـرف پهنـاي   م و جلوي بروز خطاها را بگیریم. توانیم به پیشرفت سایت خود فکر کنی در نظر داشتن این آمار می

باند را خود را ببینیم و به نیازهاي آتی خود پی ببریم، تا در زمان مورد نیاز اقدام به ارتقاء فضاي میزبانیِ خود کنیم. بـه طـور کلـی    
 روزهاي شما را به خود اختصاص دهند.د مدت زمان ثابتی از قدري کاربردي هستند که امکان دارابزارهاي این بخش به 

 

 

 Visitors ؛ها بازدید کننده

بازدید آخر سایت اسـت. البتـه    1000نام دارد که کارش نمایش  Visitorsپنل، بخش  یکی از ابزارهاي مرتبط با آمار سایت در سی
نمـایش ایـن هـزار بازدیـد بـه       ردیم یا سـاختیم. ها یا زیر دامنه هایی که تا به االن به فضاي میزبانی اضافه ک براي هر کدام از سایت

 شود. همراه مشخصات و جزئیات کامل است که از پرونده هاي گزارش وب سرور دریافت می

 

بین  روي عالمت ذره Viewاي را انتخاب کنید. که باید از ستون  شوید، در اولین گام باید دامنه می Visitorsزمانی که وارد صفحۀ 
 هر کدام کلیک کنید.

 

 اي خواهید شد که به طور کامل درون یک جدول جزئیات هر بازدید را خواهید دید. پس از آن وارد صفحه
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 ترین آنها در زیر اشاره خواهد شد: هاي مختلف این جدول شامل اطالعاتی از هر بازدید است که به مهم ستون

• IP  شمارة :IP شود. شخص بازدید کننده در این ستون نمایش داده می 

• URL .نشانی از سایت ما که بازدید شده است : 

• Time زمان بازدید از سایت : 

• Size حجم مصرف شده از پهناي باند : 

• Status  است.بود به معناي موفقیت آمیز بودن  200: کد وضعیت بازدید از سایت؛ اگر 

• Method است بازدید از سایت شده است که معموالً : متدي که با آن درخوGET .خواهد بود 

• Protocol  ًپروتکل مورد استفاده براي بازدید سایت که معموال :HTTP است 

• Referring URL اي که فرد بازدید کننده از آنجا آمده است : نشانی 

• User Agent مشخصات مرورگر کاربر : 

تر را شاهد باشید. فقط  توانید به صفحات بعدي رفته و بازدیدهاي قدیمی شما میاین بخش به صورت صفحه بندي شده است، یعنی 
 دهد. فراموش نکنید که این ابزار هزار بازدید آخر سایت را به همراه جزئیات به شما نشان می
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 Errors ؛خطاهاي سایت

توانید خطاهاي سایت خود را ببینید. خطاهاي بحرانی و خیلی خیلی حساس سایت شما در ایـن بخـش    شما می Errorsدر صفحۀ 
 تر باید اقدام به رفع آنها کنید. شود و شما هر چه سریع نمایش داده می

 

 د.توانید ببینید. خطاهاي که هر چه سریعتر باید رفع گردن خطاي مهلک آخر رو می 300شما  Errorsدر صفحۀ 

 

هـا و پوشـه هـاي روي فضـاي میزبـانی       به عنوان مثال خطاهایی که در باال نمایش داده شده است، با خالی کـردن تمـامیِ پرونـده   
سرور خواسته باشـد آنهـا    فهمیم که روي ریشۀ سایت ما هیچ فایلی وجود ندارد که وب آوري شدند. بر همین اساس االن ما می جمع

دهد. شاید نیاز باشد هفته اي چند بـار   دهد. به همین دلیل گزارش خطاي آنها را در اینجا نمایش می را به بازدید کنندگان نمایش
 به این قسمت سر بزنید تا اگر خطایی وجود داشت، از آن مطلع شوید.

 

 

 

 Bandwidth ؛پهناي باند

پنل است که مخصوص نمایش میزان مصرف پهناي باند سایت است. اگر خواسته باشید ببینیـد   هاي سی ترین قسمت یکی از جذاب
که در ساعات شبانه روز، روزهاي هفته و همچنین ماه هاي سال چقدر پهناي باند از سایت شـما مصـرف شـده اسـت، وارد بخـش      
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Bandwidth  به شیوه اي جذاب، به شکل جدول و نمـودار شـاهد باشـید. فرامـوش نکنیـد کـه       شده تا آمار مصرف پهناي باند را
مصرف پهناي باند سایت به نوعی نشان دهندة پیشرفت سایت است. هر چقدر پهناي باند شما باالتر رود، به معناي ایـن اسـت کـه    

 دهد. بازدید سایت شما باالتر رفته است که به نوعی پیشرفت سایت شما را نشان می

 

بینیـد،   همانطور که در تصویر زیر می هاي مختلف این صفحه آشنا کنم. شویم تا شما را با بخش می Bandwidthس وارد صفحۀ پ
سـاعتی اسـت ك گذشـته     24هاي مختلـف آخـرین    بازدید در ساعتشود، مربوط به نمودار  نموداري که به ما نشان داده می ناولی

ها بیشترین میزان مصرف پهناي باند را داشتند کـه   میم که در یک روز گذشته کدام ساعتتوانیم بفه است. با یک نما به راحتی می
ها که در پایین هر کدام از نمودارها نمـایش داده   ها هم بیشتري بازدید یا بازدید کننده را داشتند. راهنماي رنگ طبیعتاً همان زمان

دهد. مثالً بازدیـدهاي عـاديِ بازدیـد کننـدگان سـایت کـه بـا         ان میشود، میزان مصرف پهناي باند به تفکیک هر پروتکل را نش می
 شود،  انجام می HTTPپروتکل 

 

دهد. از طریق این نمودار  اي یک هفتۀ اخیر را نشان میهاي مختلف، بر نمودار بعدي میزان مصرف پهناي باند را به تفکیک پروتکل
 که گذشت، بیشترین و کمترین میزان پهناي باند مصرف شده است. اي توانید دریابید که در کدام روز از هفته اي می میله
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ها براي مدت زمـان یـک سـال اخیـر اسـت. کـه        اي هم مربوط به میزان مصرف پهناي باند به تفکیک پروتکل و آخرین نمودار میله
 ست.توان فهمید میزان مصرف پهناي باند در کدام ماه بیشتر و در کدام ماه از سال کمتر بوده ا می

 

شوند، به طـور ریزتـر اطالعـات موجـود در همـان       اي و همچنین جدولی که در زیر همین صفحه نشان داده می اما نمودارهاي دایره
 البته به تفکیک هر ماه میالدي. دهند. نمودارهاي باالي صفحه را نمایش می
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 با کلیک کردن روي پیوندTotal (all services) اي  موجود در انتهاي هر ماه، وارد صفحۀ دیگري خواهید شد که نمودارهاي میله
 آمار همان ماه به تفکیک قابل نمایش است.

تواند به شما یک ذهنیتـی راجـع بـه افـزایش یـا       در نهایت باید بدانید که بررسی میزان مصرف پهناي باند از این قسمت نه تنها می
بدهد، بلکه با باال رفتن مصرف پهناي باند، به شما خواهد گفت که چه زمانی نیـاز داریـد بسـتۀ     کاهش میزان بازدیدهاي سایت تان

پنـل هـم    براي جزئیات بیشتر این بخـش از سـی   فضاي میزبانیِ خود را ارتقاء دهید که از مسدود یا معلق شدن آن جلوگیري شود.
 کنیم. شنهاد میدیدن ویدیوي آموزشِ فارسیِ این قسمت را هم شدیداً به شما پی

 

 

 

 Raw Access ؛هاي خام گزارش

دهد. همین نـرم افـزار کـه روي سـرور      سرور همان نرم افزاري است که صفحات مختلف سایت را به بازدید کنندگان نمایش می وب
کند. از  هاي متنیِ ساده ذخیره می کند و درون پرونده هاي بازدید کنندگان را جمع آوري می هایی از بازدید نصب شده است، گزارش

توانید دریافت کنید و آنها را حاال به هر نحوي کـه خواسـتید پـردازش     ها را می ا این گزارشپنل شم در سی Raw Accessقسمت 
 نمایید.

 

هـاي گزارشـی کـه     بینید که اگر خواسته باشید به طور خودکار پرونـده  در باالترین قسمت این صفحه، شما دو گزینۀ تنظیماتی می
ساعت به صورت بایگانی و فشرده شده درآیند، گزینـه اول را   24شوند، بعد از هر  درون پوشۀ خانگیِ فضاي میزبانیِ شما ذخیره می

 سایت شما کمک بسیاري خواهد کرد. فضاي دیسککاهش میزان مصرف  باید فعال کنید. این کار به
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هاي گزارش بعد از گذشت یک ماه به صورت خودکار حذف خواهند شد که این کـار هـم از پـر     با فعال کردن گزینۀ دوم هم پرونده
آوري  ایی که براي شـما جمـع  ه شدن فضاي میزبانیِ شما به صورت چشمگیر جلوگیري خواهد کرد. در نظر داشته باشید که گزارش

گیري در خیلی از مواقع باید فعال گردد. امـا   تواند مفید باشند. پس لزوماً گزارش شوند، در رفع ایراد سایت در خیلی از مواقع می می
 هاي قدیمی باید به صورت خودکار حذف شوند. گزارش

هاي گزارش را دریافت کنیـد.   توانید پرونده می Download Current Raw Access Logsدر بخش بعدي این صفحه با عنوان 
هـا روي رایانـۀ خودتـان کـافی اسـت از سـتون        دریافت این گـزارش براي هر دامنه در این قسمت وجود دارند.  ها به تفکیک گزارش

Domain .روي یک دامنه کلیک کنید. دریافت شروع خواهد شد 

 

توانید گزارش هایی که به صورت فشرده شده هستند را مشاهده کرده و آنها را دریافت  هم می Archivedd Raw Logsاز بخش 
 تر هستند. هاي قبلی تر هستند و مربوط به ماه ها کم حجم کنید. که این گزارش
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ر بیاوریـد. بـه   قابل دریافت است، گزارشی نیستد که شما بتوانید به سادگی از آنهـا سـر د   Raw Accessهایی که از بخش  گزارش
توانـد   ها خیلی مـی  اي این گزارش دلیل اینکه به صورت متنی هستند و هیچ نمودار یا جدولی در کار نیست. ولی براي کاربران حرفه

 مفید واقع گردد.

 

 

 

 Awstatsآمارگیر 
توانیـد از آن اسـتفاده    پنل است که شما براي دیدن بازدید سایت و آمـار آنهـا مـی    این آمارگیر یکی از آمارگیرهاي گرافیکی در سی

دهد، شامل بازدیدهاي ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانـه و سـالیانه اسـت. دیـد      آماري که این نرم افزار از سایت شما نشان میکنید. 
 استفاده کنید. Awstatsشود که حتماً از  یت به شما خواهد داد و پیشنهاد میبسیار خوبی نسبت به سا

 

 اي را اتنخاب کنید که قصد دیدن آمار آن سایت را دارید. شوید، باید دامنه پنل می زمانی که وارد صفحۀ این نرم افزار در سی

 

 بینید. میاي خواهید شد که نمایی از آن را در تصویر زیر  سپس وارد صفحه
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هاي مختلف این صفحه هدایت خواهید شد. هر بخش به صورت دسته بندي شده، یک نـوع   از فهرست ناوبري سمت چپ، به بخش
نوار سمت چپ اینکه به صورت سـاعتی، روزانـه و    Whenدهد. به عنوان مثال در گروه پیوندهاي  از آمار سایت را به شما نشان می

هاي این صفحه قـادر بـه دریافـت     ماهیانه چطور از سایت ما بازدید صورت گرفته را نشان می دهد. به همین ترتیب از دیگر قسمت
ـ  تان خواهید شد. ویدیوي آموزشیِ این بخش، به طور کامل تک تک بخش اطالعات بسیار خوبی از آمار سایت ه شـما آمـوزش   ها را ب

 خواهد داد.

 

 

 

 Analog Statsآمارگیر 

نام دارد و بعد از وارد شدن به این صفحه،  Analog Statsکند،  کار می Awstatsنرم افزار آمارگیر بعدي که به طور کامالً جدا از 
 ن سایت شوید.آن کلیک کنید تا وارد صفحۀ آمار تفضیلیِ هما Viewاي را انتخاب کنید و روي پیوند  باید دامنه
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 .کنید کلیک آن پیوند روي و کنید انتخاب را نظرتان مورد هاي ماه از یکی باید هم بعدي مرحلۀ در

 

هاي مختلـف قـادر بـه دیـدن      پس از آن وارد خود آمارگیر مربوط به ماه و دامنۀ مد نظر خواهید شد. حاال از اینجا با بررسی قسمت
 خواهید بود.تان  هاي مختلف سایت آمار بخش

 

 براي آموزش جزئیات کامل این آمارگیر دیدن ویدیو را به شما پیشنهاد می کنیم.
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 Webalizerآمارگیر 

دهد، به روشی دیگـر نمـایش مـی     است که همان آماري که دیگر نرم افزارهاي آمارگیر نشان مییکی دیگر از نرم افزارهاي آمارگیر 
کننـد و بـه    هـاي خـام دریافـت مـی     هاي اولیه را از همان گزارش نرم افزارهاي آمارگیر، داده دهد. دقت داشته باشید که تمامی این

توانیـد از همـان آمـارگیر     ترید، مـی  دهند. پس بسته به اینکه به کدامیک بیشتر عادت کردید و راحت هاي مختلفی نمایش می شیوه
  براي همیشه استفاده کنید.

 

هـاي   دامنه ها یا زیر اي هدایت خواهید شدکه باید یکی از دامنه فحۀ اصلیِ سی پنل به صفحهدر ص Webalizerبا کلیک روي نماد 
سپس در سربرگی دیگر بخش آمارگیر همان سایت براي شما باز  خود را انتخاب کنید تا آمار همان سایت به شما نمایش داده شود.

ابل نمایش است. اگر خواسته باشید به صورت ریزتـر وارد آمـار هـر    هاي مختلف ق اي براي ماه خواهد شد. آمار به صورت نمودار میله
 ماه شوید، باید روي ماه مورد نظر از جدول پایین کلیک کنید.
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هاي قبلـی   آمار ماهیانه هم به صورت جدولی و همچنین نموداري در صفحۀ دیگري براي شما باز خواهد شد که همین امار براي ماه
 .و بعدي هم هست

 

هاي آموزشیِ رایگان شـدیداً توصـیه    بیشتر این بخش به صورت تفصیلی در ویدیوي آموزش آورده شده است. دیدن فیلم توضیحات
 گردد. می

 

 

 

 Webalizer FTPآمارگیر 

آمـار آن را بـا اسـتفاده از بخـش     اسـت،   بـراي بازدیدکننـدگان   FTPدریافت پرونده از طریق پروتکـل   قابلیت اگر سایت شما داراي
Webalizer FTP توانند حتی از طریق مرورگر خود با اسـتفاده از   توانید ببینید. کاربران سایت شما می میFTP     اقـدام بـه یـافتن
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محتواي مدنظر خود روي سایت شما کنند. یعنی شما کاري کنید که بازدید کنندگان سایت شما به صـورت پوشـه بنـدي بتواننـد     
یش کنند و محتویات روي آن را دریافت کنند. به همین دلیل ما نیاز به روشی داریم که آمـار  مسیري از فضاي میزبانی شما را پیما

 این طریق بازدید از سایت را هم دریافت کنیم. 

 

سایت خود براي ارسال محتوا به بازدید کنندگان خود استفاده نکرده باشید، زمانی  FTPدقت داشته باشید که زمانی که از پروتکل 
اي خواهید شد که به شما هشدار خواهد داد کـه اطالعـاتی بـراي نمـایش      کنید، وارد صفحه کلیک می Webalizer FTPکه روي 

وجود ندارد. در غیر این صورت صفحه اي به مانند تصویر زیر به شما نشان داده خواهد که بایـد روي پیونـد آبـی رنـگ انتهـاي آن      
 کلیک کنید.

 

 توانید از آن استفاده کنید. می Webalizerمرورگرتان باز خواهد شد که دقیقاً به مانند بخش حاال سربرگ دیگري براي شما درون 
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قابل نمایش است و با کلیک روي پیوند هر ماه، وارد صفحۀ آمار همان ماه خواهید شد. پس دقت داشته باشـید   ماه تفکیک به آمار
است و توسط مرورگر کاربران سایت باید انجام گیـرد. امـا    HTTPکه بازدیدهاي عادي که از سایت شما صورت می گیرد با پروتکل 

صفحات سایت شما به مانند حالت عادي براي بازدید کنندگان قابـل نمـایش   ه داشت ک FTPتوان با پروتکل  یک نوع بازدید هم می
گردند. که با کلیک روي هر کدام  نیست. بلکه محتویات هر مسیر براي آنها درون مرورگر یا نرم افزار سمت مشتريِ آنها فهرست می

 شود. ز سایت پر میبا این نوع بازدید ا Webalizer FTPشود. آمار بخش  دانلود آن پرونده شروع می

 

 

 

 

 Metrics Editor ؛تنظیمات آمارگیرها

شما تا اینجا با آمارگیرهایی که در سی پنل وجود داشت آشنا شدید. اما باید بدانیـد کـه از بخـش تنظیمـات آمارگیرهـا یـا همـان        
Metrics Editor فعـال یـا غیرفعـال کنیـد. کـه در ایـن       جمع آوري آمار سایت را با استفاده از برخی از این نرم افزارها توانید  می

 حالت کمتر روي سرور فشار خواهد.

 

البته باید توجه به این نکته داشته  اي همانند تصویر زیر مواجه خواهید شد. شما با صفحه Metrics Editorبا وارد شدن به بخش 
پس با در نظر گرفتن این موضوع هر کدام باشید که ممکن است تنظیمات این بخش از طرف مدیر سرور براي شما قفل شده باشد. 

توانید فعال یا غیرفعال کنید. براي فعال کردن هر آمارگیر از ستون همـان آمـارگیر تیـک گزینـۀ      از آمارگیرها را براي هر سایت می
 کلیک کنید. Saveمربوطه را بزنید. در انتها هم فراموش نکنید که روي دکمۀ 
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 Securityابزارهاي امنیتی 
دهند، شامل  این دست از ابزارها انجام می رهایی که باکابه معناي امنیت است.  Securityپنل  اسم این بخش از گروه ابزارهاي سی

عبـور  هـایی کـه حـاويِ رمـز      هاي سایت، محافظت از پوشه روي دامنه SSLمسدودسازي دسترسی اشخاص خاصی به سایت، نصب 
پـس اگـر قصـد     .باشد میهاي کاربردي  هستند، جلوگیري از مصرف پهناي باند سایت و همچنین تنظیمات دیوار آتش سطح برنامه

 همراه باشید. cPanelپنل را هم دارید، با این فصل از کتاب آموزش  هاي سی یادگیري این دسته از بخش

 

 

 SSH Accessدسترسی خط فرمان؛ 

مان را روي یک هاست لینوکسی ساختیم و لینوکس هم قابلیتی با عنوان خط فرمان پیشرفته دارد که به مـا   از آنجایی که ما سایت
دهید که از این امکان هم بـراي   دار دستورات لینوکس باشید، حتماً ترجیح می دهد، اگر شما هم دوست امکان انجام هر کاري را می

کنید. البته هر چند که در بیشتر مواقع نیازي به استفاده از خط فرمان بـراي مـدیریت سـایت نیسـت.     مدیریت سایت خود استفاده 
ها و  اقدام به مدیریت پرونده File Managerهاي بهترین هم موجود است. به عنوان مثال اگر ما بتوانیم با استفاده از  چرا جایگزین

پنل شامل  ازي است که با خط فرمان این کار را انجام دهیم! ولی به هر حال سیها روي فضاي میزبانیِ خود کنیم، دیگر چه نی پوشه
 مند شوند. اي خواسته باشند از آن بهره چنین ابزاري هست که شاید کاربران حرفه

 

 یا همان خط فرمان روي فضاي میزبانیِ شما بسته است. امـا بـا یـک بررسـی     SSHفراموش نکنید که در خیلی از مواقع دسترسی 
باز بود، به طریـق ذیـل قادریـد از آن بـراي مـدیریت       SSHتوانید دریابید که آیا چنین هست یا خیر. ولی اگر دسترسی  کوچک می

 فضاي میزبانیِ خود از طریق خط فرمان استفاده کنید.

ن صـفحه بـا   پنل، شما شاهد یک سري توضیحات و همچنین یک پیوند آبی رنـگ در پـایی   در سی SSH Accessبا ورود به بخش 
بایسـتی کلیـدهاي    هستید. با کلیک روي آن وارد یک صفحۀ دیگري خواهید شـد کـه از آنجـا مـی     Manage SSH Keysعنوان 
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متصـل   SSHامنیتی براي ورود به محیط خط فرمان لینوکس را تنظیم کنید. سپس با استفاده از یک نـرم افـزار سـمت کـاربر بـه      
 نجام دهید.شوید. این تمام مراحلی است که باید ا

 

اي با همین عنوان براي ما باز گردد. به طور کلی براي دسترسی به  کنیم و تا صفحه کلیک می Manage SSH Keysپس ما روي 
) و دیگـري کلیـد خصوصـی    Publicروي سرور، ما نیاز به یک جفت کلید رمزگـذاري داریـم. یـک کلیـد عمـومی (      SSHسرویس 

)Private توانید از طریق این صفحه بسازیم. زمانی که این کلیدها ساخته شد، از طریق دو تـا جـدول    می). هر جفت این کلیدها را
پایین همین صفحه قابل مشاهده هستند. کلید عمومی که روي سرور و فضاي میزبانیِ شما خواهد ماند. کلید خصوصی را باید روي 

انی که خواسته باشید وارد محـیط خـط فرمـان لینـوکس شـوید،      رایانۀ خود ذخیره داشته باشید و از آن به شدت مراقبت کنید. زم
توانیـد وارد پوسـتۀ    کلید خصوصیِ روي رایانۀ شما با کلید عمومی روي سرور تطبیق داده خواهد شد. اگر مطابقت ایجـاد شـد، مـی   

 لینوکس شوید و دستورات لینوکس را وارد کنید و نتایجی دستورها را ببینید.

 

توانیـد ببینیـد. بـا کلیـک روي پیونـد       را که از قبل ساختم را شما هم می SSHت کلید امنیتی براي ورود به در تصویر باال یک جف
View/Download    هر کدام، قادر به دریافت آن کلید هستید. البته ما در اینجا به کلید عمومی یـا همـانPublic Key   نیـازي

روبروي عنوان هـر   Deleteخصوصی را بر خواهیم داشت. با کلیک روي دستور نداریم. چرا که باید روي سرور باقی بماند. اما کلید 
کلید، آن کلید براي همیشه حذف خواهد شد. اگر این کار را براي کلیـدهاي معتبـري انجـام دهیـد کـه همینـک از آنهـا اسـتفاده         

 کنید، دیگر قادر به ورود به محیط خط فرمان سایت خود نخواهید بود. می
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 باشد: صفحه دو تا دکمۀ آبی رنگ با عناوین زیر موجود می اما باالي همین

• Generate a New Key اي خواهید شد که قادر بـه سـاخت یـک جفـت کلیـد       : با کلیک روي این پیوند وارد صفحه
 هستید. SSHرمزگذاري براي اتصال به 

• Import Key توانید کلیدهایی که قبالً روي رایانـۀ   شوید که از آنجا می اي هدایت می : با کلیک روي این پیوند به صفحه
 پنل استفاده کنید. شخصیِ خود ساختید را درون ریزي کنید و از آنها استفاده کنید. بدون اینکه از ابزار ساخت کلید سی

شود بتوانیم مشخصات جفت کلید جدیدي  کنیم تا در صفحۀ دیگري که براي ما باز می کلیک می Generate a New Keyروي 
 ار است ساخته شود را بدهیم.که قر

 

• Key Name فرض را بگذارید باقی بماند. : نام کلید را باید در اینجا وارد کنید که بهتر است همان نام پیش 

• ey Password     رمز عبور کلید رمزگذاري را باید در اینجا وارد کنید. بهتـر اسـت از ابـزار :Password Generator 
استفاده کنید. تا به طور خودکار این جعبه و جعبۀ بعدي هم پر شود. فقط رمز عبور را در جایی مطمـئن ذخیـره کنیـد.    

 بعداً به آن نیاز پیدا خواهیم کرد.

• Reenter Password .رمز عبور را مجدد در اینجا وارد کنید : 

• Strength چقدر به سبز نزدیک تر باشد بهتر است.دهد که هر  : قدرت و پیچیده بودن رمز عبور را نشان می 

• Key Type  نوع کلید رمزگذاري را باید تعیین کنید که دو نوع :RSA  وDSA  وجود دارد. هر کدام داراي مزایا و معایبی
 را انتخاب کنید. RSAهستند. بهتر است گزینه 
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• Key Size د حجمش بیشتر باشد، از نظر امنیتی شاید : حجم کلید رمزگذاري را باید از اینجا انتخاب کنید. هر چقدر کلی
و همچنین ساخت کلید مـورد نیـاز اسـت. پـس بهتـر       SSHمزیت به حساب آید. اما زمان زیادي براي اتصال به سرویس 

 را انتخاب نمایید. 2048است گزینه 

 SSH Accessۀ اصـلی  صبر نمایید تا کلید ساخته شـود. حـاال اگـر بـه صـفح     کلیک کنید و  Generate Keyدر نهایت که روي 
هاي قبلی باید کلید خصوصـی را   مراجعه کنید، کلیدهاي ساخته شده را در انجا خواهید دید. کاري که باید انجام دهید، طبق گفته

که روي رایانۀ شما نصب  SSHاز روي فضاي میزبانی برداشته و به روي رایانۀ خودتان بیاورید. پس از آن با استفاده از یک نرم افزار 
 شده است، وارد محیط خط فرمان سایت خود خواهید شد.

کنید، نیازي به نصب نرم افزاري دیگري نیست. کافی اسـت ترمینـال یـا همـان      اگر براي رایانۀ شخصیِ خود از لینوکس استفاده می
براي اتصال به همراه کلید خصوصی که دارید استفاده کنیـد. امـا اگـر     SSHپنجرة خط فرمان سیستم خود را باز کرده و از دستور 

را دریافت کـرده و روي رایانـۀ خـود آن را     Puttyسیستم عامل رایانۀ شخصیِ شما ویندوز است، بهترین کار این است که نرم افزار 
براي استفاده از آن هم کافی است ویدیوي تفصیلی این   ندارد و بسیار سبک و ساده است. اجرا نمایید. این نرم افزار نیازي به نصب

 بخش را حتماً مطالعه نمایید.

اي که براي شما بـاز   اي که ساختید کلیک کنید. در صفحه روبروي کلید عمومی Manageاما قبل از اتصال حتماً باید روي دستورِ 
د. تا این کلید تعیین هویت شود و شما بتوانید از این جفت کلید سـاخته شـده اسـتفاده    کلیک کنی Authorizeخواهد شد، روي 

 کنید.

 

سازد که از طریق خط فرمان بتوانید سایت خود  که همانطور که گفته شده، شما را قادر می SSH Accessاین بود از آموزش بخش 
کنیـد،   کس ضـروري اسـت و حتمـاً بایـد از دسـتوري کـه وارد مـی       را کنترل کنید. البته دانستن و آگاهی داشتن از دستورات لینو

اطمینان صد در صدي داشته باشید. در غیر این صورت ممکن است کاري را انجـام دهیـد کـه غیـر قابـل برگشـت باشـد و ضـربۀ         
اده از خـط فرمـان   سنگینی را به سایت شما وارد کنید. پس اگر با دستورات لینوکس آشنایی ندارید، به هیچ عنوان پیشـنهاد اسـتف  

 نخواهد شد. داده لینوکس براي مدیریت سایت به شما
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 IP Blockerپی؛  مسدود کنندة آي

توانیـد از بخـش    میمشخصی را به سایت خود ببندید،  IPدر صورتی که خواسته باشید جلوي دسترسی یک شخص یا یک رایانه با 
IP Blocker          استفاده کرده تا آن افراد قادر به بازدید از سایت شما نباشند. البته ذکـر ایـن نکتـه حـائز اهمیـت اسـت کـه بسـتن

هـاي دیگـر سـایت شـما      توانـد از سـرویس   دسترسی به این روش فقط براي براي بازدید سایت است و شخص مورد نظر هنـوز مـی  
 همچنان استفاده کند.

 

هاي مد نظر خود را طبق راهنمـایی کـه    پی آي اي از  پی یا یک محدوده توانید یک آي شما می IP Blockerدر قسمت باالي صفحۀ 
 کلیک کنید. Addدر ذیل این بخش آمده است، وارد کنید و در نهایت روي 

 

هـاي   کنید. روشهاي مورد نظر خود را که باید دسترسی آنها به سایت شما مسدود شوند را وارد  پی توانید آي شما به چند روش می
 توانید نحوة به کار بردن آنها را ببینید. هاي آنها در ادامه آمده است که می مختلف و همچنین مثال

 

 Currently-Blocked IPهـاي مـورد نظـر خـود را اضـافه کردیـد، در جـدول پـایین صـفحه بـا عنـوان            IPیـا   IPپس از اینکه 

Addresses پی قادر  لزوم هر کدام را که خواسته باشید را حذف کنید. که از آن به بعد آن آيتوانید آنها را ببینید و در صورت  می
 به دیدن و باز کردن صفحات سایت شما باشد.
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هـاي خـود بگیریـد. در مـواقعی کـه       سـایت  سایت یـا  توانستید جلوي دسترسی افراد خاصی را به  پس دیدید که به چه سهولتی می
پنل بـدین شـکل    توانید از این ابزار سی پی وي آگاه هستید، می ایت شما را دارد و شما از آيشخص مورد نظر قصد خرابکاري در س

 استفاده کنید.

 

 

 

 SSL/TLSنصب گواهینامۀ امنیتی؛ 

باز کنند، به این معنا که امنیت اطالعـات رد و بـدل شـده     httpبه جاي  httpsاگر ما خواسته باشیم بازدیدکنندگان، سایت را با 
انجام دهیم. البتـه قبـل از    SSL/TLSپنل این کار را باید از بخش  نصب کنیم. در سی SSLتامین گردد، باید روي دامنۀ سایت خود 

 IPروي سـایت مـا نیـاز بـه یـک       SSLانجام این کار باید به چند نکته توجه داشته باشیم. اول اینکه در بیشتر مواقـع بـراي نصـب    
را باید خریداري کنـیم کـه ایـن هـم خـود       SSLاختصاصی داریم که باید هزینۀ آن را به صورت ماهیانه بپردازیم. عالوه بر آن جواز 

 httpsرایگان هست که اگر سـایت خـود را بـا     SSLشامل هزینه است. گذشته از این حرفها در بیشتر مواقع سایت شما داراي یک 
به درستی و بدون مشکل روي سایت شما در  SSLکردید و خطایی از طرف مرورگر به شما برگردانده نشد، به این معنا است که  باز

کنند. ولی وبنولوگ این امکان را براي همۀ مشـتریان خـود مهیـا     رایگان را ارائه نمی SSLها  حال کار کردن است. البته همۀ شرکت
دیگر از این  SSLرایگان و معتبر استفاده کنید، قادر به تعویض آن با یک جواز  SSL توانید از این  میکرده است. پس عالوه بر اینکه 

 پنل هستید. بخش از سی

 

رایگان وبنولوگ استفاده کنید، نیازي به انجام کـار خاصـی از درون    SSLبا این توضیحات اگر فرض کنیم که شما خواسته باشید از 
قرار دهید. بـه عنـوان مثـال نشـانیِ صـفحۀ       httpsپنل نیست. باید وارد تنظیمات سایت خود شوید و تنظیمات سایت را روي  سی

 تغییر دهید. https://webnolog.irاصلی سایت خود را که درون بخش تنظیمات سایت شما حتماً وجود دارد را مثالً به 
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جدید نصب کنید، باید مراحلی که در تصویر زیر نشـان داده شـده اسـت را طـی      SSLاما اگر خواسته باشید یک گواهینامۀ امنیتیِ 
 را خریداري کرده باشید. SSLکنید. فرض ما هم این است که قبالً از یک شرکت معتبر جواز 

 

1. Private Keys (KEY) حله شما باید یـک کلیـد خصوصـی بسـازید. ایـن کلیـد خصوصـی بـا وارد کـردن          : در اولین مر
 Generate, view, upload, or delete your private keysهـاي مختلـف صـفحۀ     مشخصات خود در قسـمت 

 شود. شود و روي سرور ذخیره می ساخته می

2. Certificate Signing Requests (CSR) جواز بسازید کـه ایـن سـند یـک      : در مرحلۀ دوم باید یک سند درخواست
است که شما با انتخاب کلیدي که در مرحلۀ قبلی ساختید و سپس پر کـردن مشخصـات خـود آن را     csrفایل با پسوند 

 بدهیم و در نهایت کد جواز را دریافت کنیم. SSLرا به شرکت صادر کنندة جواز  csrسازید. حاال باید این سند  می

3. Certificates (CRT) کنیم. ریافت کد یا سند جواز، آن را از این بخش روي فضاي میزبانیِ خود نصب می: با د 

4. Install and Manage SSL for your site (HTTPS)  حاال از این قسمت باید جواز :SSL  نصب شده را روي دامنۀ
 مد نظرمان فعال کنیم.

دادیم. همانطور که خدمت شـما عـرض شـد، یـک      روي دامنۀ سایت باید انجام می  SSLاین تمامی مراحلی بود که براي نصب یک 
 Certificates (CRT)هاي شما وجود دارد. با وارد شدن به بخش  گواهینامۀ رایگان هم روي فضاي میزبانیِ شما براي تمامیِ دامنه

ه نصب ندارد و همۀ کارهایش به صـورت خودکـار انجـام    توانید شاهد باشید. نیازي ب رایگان را می SSLاین گواهینامه یا همان جواز 
شده است. شما فقط کافی است از همین االن کاري کنید که تمامی بازدید کنندگان سایت شما، صفحات سـایت را بـا اسـتفاده از    

https .را مطالعه نمایید. این آموزشبراي انجام تنظیمات سایت هم کافی است  باز کنند 

روي  SSLکـه مرحلـۀ چهـارم از نصـب      Install and Manage SSL for your site (HTTPS)فراموش نکنید کـه از قسـمت   
 Manageبـه عنـوان مثـال از بخـش      د.هاي خود کنتـرل و مـدیریت کنیـ    توانید تمامی جوازها را براي همۀ دامنه سایت بود، می

Installed SSL Websites هاي شما که حاويِ  این صفحه که تصویر آن را در زیر شاهد هستید، دامنهSSL توانیـد   هستند را می
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ي هـا  اي از دامنـه  ات هر جواز امنیتی را خواهید دید که مربوط به یک یا دسـته جزئی Certificate Detailsببینید. با کلیک روي 
 شماست.

 

را که قبالً با استفاده از سه روش اولیـه روي فضـاي میزبـانیِ خـود      SSLتوانید یک  هم می Install an SSL Websiteاز قسمت 
کلیک کنید تا تمامی جوازهاي امنیتی که تا  Browse Certificatesنصب کردید را، روي یک دامنه فعال کنید. کافی است روي 

 هاي خود فعال کنید. اي از دامنه به االن نصب کردید را ببینید. سپس آنها را براي دامنه

 

روي سایت است. براي کسب اطالعـات بیشـتر و توضـیحات تفصـیلی فرامـوش نکنیـد کـه         SSLاین مرحله آخرین مرحله از نصب 
 پنل را هم حتماً مشاهده نمایید. سیویدیوي آموزشی این ابزار از 
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 HotLink Protectionمحافظت پهناي باند؛ 

کنید، این عکس روي شبکۀ اینترنت شامل یک نشانیِ یکتاسـت   زمانی که شما یک عکس را روي فضاي میزبانیِ خود بارگذاري می
شود. این نشانی را همانطور که خود شما درون یک صفحه  د آن عکس ختم میکه با دامنۀ سایت شما شروع شده و در انتها به پسون

تواننـد انجـام دهنـد. یعنـی نشـانیِ       از سایت خود براي بازدید کنندگان سایت خود قرار خواهید داد، دیگران هم همین کـار را مـی  
ت آنها در حال استفاده از پهناي باند سـایت  هاي سایت خود را برداشته و درون سایت و یا وبالگ خود قرار دهند. در این حال عکس

شما هستند. اگر خواهان جلوگیري از مصرف پهناي باند شما به وسیلۀ دیگران به این شیوه هستید، باید طبق آموزشی که در ادامه 
 را فعال کنید. HotLink Protectionخواهد آمد، امکان 

 

کلیـک   Enableشده و اگر این امکان غیرفعال باشد، روي  HotLink Protectionراي فعال کردن این قابلیت، باید وارد صفحۀ ب
 کنید. 

 

 توانید تنظیمات مربوطه را انجام دهید. که به قرار زیر است. حاال می

هـایی کـه اجـازة گذاشـتن      در باالي آن نقش بسته است، شما باید تمامی دامنه URLs to allow accessاي که عنوان  در جعبه
هـاي خـود شـما روي همـین فضـاي       هـایی از سـایت   ها می تواند دامنه این دامنههاي سایت شما را دارند را وارد کنید.  پیوند عکس

د درون یک خط به همراه پروتکل آن درج گـردد.  هاي اشخاص دیگر باشند. هر دامنه بای میزبانی یا یک فضاي دیگر باشند، یا دامنه
توانند  هاي روي فضاي میزبانیِ فعلی شما هستند. یعنی آنها می اند که همان دامنه فرضی درون این جعبه قرار گرفته هاي پیش دامنه

 هاي شما براي نمایش تصاویرتان استفاده کنند. از نشانیِ مستقیم عکس

شــامل  Block direct access for the following extensions (comma-separated)جعبــۀ بعــدي بــا عنــوان 
هاي دیگر را ندارند. از قبل چند تا پسوند مهم درون این جعبـه گذاشـته    پسوندهایی است که اجازة دسترسیِ مستقیم توسط دامنه

 ن پسوندها مناسب هستند.ها همی توانید آنها را ویرایش کنید. اما در بیشتر حالت شده است. بنا به خواست خود می

هـاي   وجود دارد که با فعال کردن آن زمانی که نشانیِ یکـی از عکـس   Allow direct requestsیک گزینۀ دیگري هم به عنوان 
روي فضاي میزبانیِ شما به صورت مستقیم درون نوار نشانیِ مرورگر وارد شود، مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد. یعنـی نمـایش آن   

 شود. مسدود نمی
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فرض باشد کـه در زمـانی    تواند شامل نشانی یک عکس پیش هم می Redirect the request to the following URLجعبۀ 
 هاي روي فضاي میزبانِی شما را داشت، به جاي آن این تصویر نمایش داده گردد. که فردي قصد استفاده از عکس

بـه اتمـام    HotLink Protectionخواهـد شـد و کـار فعـال کـردن       کلیک کنید، تنظیمات ذخیـره  Submitدر نهایت اگر روي 
هاي روي فضاي میزبـانیِ شـما    رسد. حال از االن به بعد دیگران قادر به استفاده کردن از پهناي باند سایت شما با دریافت عکس می

توانیـد آن را   مـی  Disableحال که این قابلیت را فعال کردید، در دفعات بعدي با مراجعه به همین صفحه و با کلیک روي نیستند. 
 غیرفعال کنید.
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 Leech Protectionهاي محدود شده؛  محافظت پوشه

هایی از سایت خود رمز عبور گذاشته باشید و براي آن کاربري تعریف کـرده باشـید کـه فقـط وي      هایی که شما روي پوشه در حالت
تواند به آن و محتویات درونش دسترسی داشته باشد، اگر نیاز باشد بـراي دفعـات ورود آن فـرد هـم محـدودیت تعیـین کنیـد،         می
 این کار را انجام دهید. Leech Protectionتوانید از قسمت  می

 

خواهیـد روي آن   بایست با کلیـک روي نمـاد هـر پوشـه، وارد مسـیري شـوید کـه مـی         می Leech Protectionبا ورود به بخش 
محدودیت ورود قرار دهید. سپس روي نام آن پوشه کلیک کنید. به عنوان مثال ما در تصویر با کلیک روي نماد پوشۀ سـمت چـپِ   

public_html  وارد آن شده و سپس رويblog کنیم. کلیک می 

 

هاي مختلف را طبـق توضـیحات    حاال باید گزینه روي فضاي میزبانیِ خود خواهیم شد. blogبا این کار وارد صفحۀ تنظیمات پوشۀ 
 کلیک کنیم. Enableذیل پر کرده و روي 

• Number of Logins Per Username Allowed in a 2-Hour Period د دفعـات ورود موفـق بـه پوشـۀ     : تعدا
 ساعته را باید در این جعبه وارد کنید. 2رمزگذاري شده براي یک دورة زمانیِ 

• URL to Redirect Leech Users to اي که فردي که از میزان محدودیت تخطی کرده است و باید به  : نشانیِ صفحه
 آن ارجاع داده شود را باید درون این جعبه وارد کنید.
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• Send Email Alert To خواهید ایمیل هشداري به نشانیِ ایمیل خاصی بعد از تخطی یک فرد ارسـال گـردد،    : اگر می
 این گزینه باید فعال شده و سپس نشانیِ ایمیل در جعبۀ زیرین آن وارد گردد.

• Disable Compromised Accounts سـت  خواهید حساب فردي که از تعداد دفعات مجـاز تخطـی کـرده ا    : اگر می
 مسدود گردد، این گزینه را فعال نمایید.

 

کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شده و حفاظت تعداد دفعات ورود به پوشۀ رمزگذاري شده، فعـال گـردد.    Enableپس از آن روي 
 خواهید روي آنها محدودیت ورود قرار دهید، باید این مراحل را طی کنید. اي که این شرایط را دارد و شما می براي هر پوشه

یر خاص هم کافی است وارد صفحۀ تنظمیات آن شـوید و از  براي یک مس Leech Protectionبه جهت غیرفعال کردن حفاظت 
 کلیک کنید. Disableروي  Disable Protectionقسمت 
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روي  Manage Usersتوانیـد از قسـمت    توانند وارد پوشۀ مـورد نظـر شـوند، مـی     اما براي مدیریت کاربرهایی که با رمز عبور می
Manage Users  کلیک کنید. با این کار وارد بخشی از ابزارDirectory Privacy    خواهید شد که مربوط ساخت و تغییـر رمـز

 Directoryپـس ایـن ابـزار بـه طـور همـاهنگی بـا ابـزار          توانند وارد پوشۀ رمزگذاري شده شوند. عبور کاربرانی است که آنها می

Privacy .کار خواهد کرد 

 

هایی که با رمز عبور محافظت شدند، یک الیۀ امنیتیِ بیشتري قرار دهید کـه اگـر فـرد     نستید براي پوشهشما توااین گونه است که 
مورد نظر اطالعات تعیین هویتیِ خود را مثل رمز عبور ورود به پوشه را، در جایی منتشر کرد، براي ورود افراد طی یک دورة زمـانیِ  

 خاص محدودیت وجود داشته باشد.

 

 

 

 ModSecurityفعال یا غیرفعال کردن 

ModSecurity  برد. به عنوان مثال فرض کنید یک نفر  میهاي ما را باالتر  براي آپاچی است که سطح امنیتی سایتنام یک افزونه
شـود و   بررسی می ModSecurityقصد دیدن یکی از صفحات سایت ما را دارد. در این حالت درخواست فرد مورد نظر اول توسط 

توانید این قابلیت را براي تمـام یـا    پنل شما می اگر مشکلی وجود داشت، جلوي دسترسیِ وي گرفته خواهد شد. از این بخش از سی
 هاي خود فعال یا غیرفعال کنید. سایت بخشی از 
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هاي شما فعال باشد، در باالترین قسمت ایـن صـفحه    براي تمامی سایت ModSecurityپنل، اگر  ا وارد شدن به این بخش از سیب
 ها به صورت یکجا غیرفعال کنید. توانید این امکان را براي تمامیِ سایت می Disableبا کلیک روي 

 

 Configure Individualاز قسـمت  را فعـال یـا غیرفعـال کنیـد،      ModSecurityاگر قصد دارید براي یک یـا چنـد مـورد     اما

Domains از ستون ،Status اي که در نظر دارید را فعال ( وضعیت هر دامنهOn) یا غیرفعال (Off.کنید ( 

 

پنل مثل دیگر ابزارهاي این کنترل پنل، براي شما نمایان باشد  این مورد را هم به یاد داشته باشید که ممکن است این بخش از سی
شود. پس اگر نبود، شما قادر به انجام تنظیمـات ایـن    که سایت شما روي آن میزبانی مییا نباشد. این بستگی به مدیر سروري دارد 

 سرور مورد نظر چیز دیگري است. یا وب افزونه از آپاچی نیستید.
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 SoftWareافزاري  ابزارهاي نرم
 متن

 

 ب

 Perl Modulesهاي پرل؛  افزونه

سایت خود را با استفاده از یک اسکریپت پِرل سـاخته باشـید،   کند و  پشتیبانی می Perlزمانی که هاست شما از زبان برنامه نویسی 
 Perlهاي این زبان برنامه نویسی هم استفاده کنید. که در این حالت از بخـش   اي از موارد شاید نیاز هم باشید که از افزونه در پاره

Modules هـاي دیگـري اسـت کـه بـه صـورت        البته این به عـالوة افزونـه  پنل قادرید افزونۀ مورد نظر خود را اضافه کنید.  در سی
 سیستمی روي سرور نصب است و شما قادر به استفادة از آنها هستید.

 

هایی که اضافه کردید داده شده است. با دنبال  در مواجه با این صفحه در باالترین قسمت توضیحاتی راجع به نحوة استفاده از ماژول
 هاي پرل براي خود استفاده کنید. توانید از ماژول خود میهاي  کردن آن در برنامه

 

یـک   ”Find a “Perl Moduleتوانید از بخش  هاي موجود براي زبان برنامه نویسی پرل، می اما براي نصب افزونۀ دیگري از افزونه
هایی که نام مـورد نظـر در عنـوان آنهـا وجـود داشـته        کلیک کنید. افزونه Goوارد کرده و روي  Searchکلمۀ کلیدي را در جعبۀ 
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هاي  توانید آن را روي فضاي میزبانی خود براي استفاده در برنامه باشید به شما نشان داده خواهند شد و پس از آن با یک کلیک می
 پِرلِ خود استفاده کنید.

هاي پرل به صورت صفحه بندي شما به شما نمایش داده  می ماژولکلیک کنید، تما Show Available Modulesاگر هم روي 
 شود که حجم عظیمی از ماژول است! باید از بین آنها مواردي که قصد نصب شدنشان را دارید انتخاب و سپس نصب کنید. می

 

وارد کـرده و   Install a Perl Moduleاحتماالً اگر شما نام یک افزونه را به طور کامل دارید، خواسـته باشـید آن را درون جعبـۀ    
 کلیک کنید. در این روش هم ماژول مورد نظر در کمترین زمان نصب خواهد شد. Install Nowروي 

 

قابل نمایش اسـت. از آنجـا    Installed Perl Module(s)هاي پِرلی که تا به االن نصب کردید، در جدولی با عنوان  تمامی افزونه
روزرسانی کنید. با کلیک کـردن روي دکمـۀ    ظر خود را حذف کنید. یا نسخۀ آنها را ببینید و یا آنها را بههاي مورد ن توانید افزونه می

Show System Installed Modules شوند. هاي سیستمی و از پیش نصب شدة پرل نمایش داده می هم تمامی ماژول 

 

هـاي ایـن زبـان     را فعـال داشـته باشـد تـا شـما بتوانیـد افزونـه        به یاد داشته باشید که فضاي میزبانیِ شما حتماً باید قابلیـت پـرل  
از طرف مدیر سرور براي شما مسدود  Cنویسی را نصب کنید و از آنها استفاده نمایید. در برخی از مواقع هم که کامپایلر زبان  برنامه

 ر اقدام از یک روش دیگر باشید.هاي پرل مواجه خواهید بود که باید به فک شده باشد، باز هم با مشکل نصب کردن افزونه
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 Site Softwareنصب خودکار نرم افزار سایت؛ 

جویی نماییـد، پیشـنهاد مـن     خواهید در وقت خود صرفه ها براي راه اندازي سایت مشکل دارید و یا می اگر با نصب دستیِ اسکریپت
پنل است. با استفاده از این ابزار به سادگی قادر به نصب هر نوع اسکریپتی هسـتید کـه از    در سی Site Softwareاستفاده از ابزار 

 قبل توسط مدیر سرور براي شما مهیا شده است.

 

هـایی کـه در    انـد. گـروه   هاي قابل نصب به صورت گروه بندي شده نمایش داده شـده  تمامی اسکریپت Site Softwareدر صفحۀ 
هستند که اولی براي ساخت وبالگ و سایت و دومین گروه براي سـاخت   Bulletin Boardsو  Blogsهستند، تصویر زیر موجود 

 گیرند. هاي انجمنی مورد استفاده قرار می سایت

 

جاي گرفته است و با کلیک روي پیوند آن به صفحۀ دیگري هدایت  Blogsهمانطور که شاهد هستید اسکریپت وردپرس در دستۀ 
توانید با دادن مشخصات سایت خود به راحتی این اسکریپت را نصب کنید. هر اسکریپت دیگر هم همین  خواهید شد که از آنجا می

 ه یک شکل و شمایل است.پنل تقریباً ب مراحل را نیاز به طی کردن دارد و نصب کردن آنها در این بخش از ابزارهاي سی

 

در باالترین قسمت صفحۀ نصب کنندة اسکریپت وردپرس، توضیحاتی راجع به آن داده شده است. اینکه آخرین نسخۀ آن چیست و 
 جواز استفاده از آن به چه صورتی است و همچنین اطالعات امنیتی آن چگونه است.
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هاي نصب کنندة  کلیک کنید. توضیحات تک تک گزینه Installبایستی اطالعات نصب را داده و سپس روي  می Installدر قسمت 
 خودکار بدین صورت است:

• Installation URL اي که قرار است وردپرس در آن نشانی نصب شود را انتخاب کنیـد. روي   : از این قسمت باید نشانی
 .اي نصب گردد اي و در چه پوشه چه دامنه

• Admin User نام کاربري ورود به پیشخوان وردپرس : 

• Admin Password رمز عبور مدیر سایت براي ورود به پیشخوان وردپرس : 

• Admin Password (Again) تکرار رمز عبور ورود به پیشخوان وردپرس : 

 

 

• Email نشانی ایمیل خود براي تماس وردپرس با شما : 

• Blog Name نام سایت خود : 

• Blog Description توضیحات سایت : 

• Table Prefix حرفی کامالً تصادفی باشد. 4یا  3هاي وردپرس؛ که بهتر است یک عبارت  : پیشوند جدول 

• MySQL Database اي که از قبل ساخته شده است و یا ساخت یک پایگاه دادة جدید : انتخاب پایگاه داده 
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چند ثانیه طول خواهد کشید که وردپرس روي مسیري که در نظر داشتید نصب شده و قابل استفاده اسـت.   Installبا کلیک روي 
اطالعات نام کاربري و رمز عبور ورود به پیشخوان وردپرس را در جایی مطمئن یادداشت کنید تا در دفعات بعدي بـراي ورود از آن  

 استفاده کنید.

 

اگر نسخۀ جدیدي از اسکریپت مد نظر وجود داشت، به  Upgradeپنل شدید، در بخش  سیدر دفعات بعدي که وارد این بخش از 
توانید آن را به روز کنید. بـه روز کـردن اسـکریپت مـدیریت      شما اطالع خواهد داد و از همین جا با چند کلیک ساده به راحتی می

ال هک شدن آن به شدت باال خواهد رفت. پس به شود. چرا که با قدیمی شدن کدهاي سایت شما، احتم سایت به شدت توصیه می
 این نکته دقت کافی را داشته باشید.

توانید اسکریپتی که نصب کردید را حذف کنید. دقت داشته باشید که ایـن عمـل غیرقابـل برگشـت      هم می Uninstallاز قسمت 
نیسـت و اطالعـات سـایت خـود را از دسـت       است و اگر نرم افزار سایت ساز خود را به این روش حذف کنید، دیگر قابـل بازگشـت  

 خواهید داد. پس با دقت از آن استفاده کنید.
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 Optimize Websiteسازي سرعت سایت؛  بهینه

یکی از مصادیق افزایش سرعت سایت، فشرده سازي محتوایی است که براي بازدید کنندگان سایت قرار است ارسال گردد. این کـار  
در  Optimize Websiteدهد و اگر شما کنترلی روي تنظیمات این بخش داشته باشید باید از طریق ابـزار   را وب سرور انجام می

خود را انجام دهید. البته باید به این نکته دقت کافی داشته باشید که در حالت عـادي مـدیر    پنل وارد شده و تنظیمات مد نظر سی
ها فعال کرده است. پس نیازي نیست که شـما بـه ایـن قسـمت وارد      سازي محتواي سایت را از قبل براي تمامیِ سایت سرور فشرده

پنـل بسـته شـده     رد دسترسیِ شما به این بخش از ابزارهاي سیاي را انجام دهید. به همین خاطر امکان دا شوید و تنظیمات اضافی
 باشد.

 

 توانید انتخاب کنید. حالت هاي مختلف بدین قرار است: هاي فشرده سازي را می در این بخش سه حالت از حالت

 

• Disabled سازي محتواي ارسال شدة سایت براي افزایش سـرعت بارگـذاري صـفحات     : با انتخاب این گزینه، کالً فشرده
 غیرفعال خواهد شد.
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• Compress All Content       با انتخاب این گزینه، تمامی محتویات ارسال از جانب سـایت شـما بـه بازدیـد کننـدگان :
 شوند. فشرده می

• Compress the specified MIME types   فقط نوع محتوایی که نـوع :MIME     آنهـا را در جعبـۀ زیـر وارد کـرده ِ
ها را به ایـن فهرسـت    شوند. نیازي نیست شما عکس باشید فشرده خواهند شد. در تصویر باال فقط اسناد متنی فشرده می

سـایت ارسـال    ها به طور خودکار در هر صـورت فشـرده خواهنـد شـد و بـه بازدیـد کننـدگان        اضافه کنید. چرا که عکس
 شوند. می

 کلیک کنید تا تنظیمات براي شما ذخیره شوند. Update Settingsحال کافی است روي 

شود! که بدین ترتیب بعد از مدتی هم حجـم   با استفاده از این امکان، معموالً سرعت باز شدن صفحات سایت شما تقریباً دو برابر می
شـاخص افـزایش سـرعت     Seoبنـديِ   فت و هم اینکه به دلیل اینکه از نظر رتبهپهناي باند سایت شما کاهش چشمگیري خواهد یا

یابد، بازدید سایت شما افزایش خواهد داشت. البته همانطور که گفته شد، اگـر مطمـئن هسـتید کـه از طـرف       سایت شما بهبود می
 ظیمات از این قسمت ندارید.مدیر سرور این فشرده سازي روي سایت شما از قبل اعمال شده است، نیازي به انجام تن

 

 

 

 MultiPHP Manager؛  PHPتنظیم نسخۀ 

 PHPکنید که احتیاج به یک نسـخۀ خاصـی از    اي براي راه اندازيِ سایت خود استفاده می به فرض اینکه شما از اسکریپت یا برنامه
هاي مختلـف   دارد. اگر روي سرور تنها یک نسخه از این موتور پردازش کنندة متن نصب شده باشد، شما قادر به انتخاب بین نسخه

توانیـد حتـی بـراي هـر کـدام از       بـه سـادگی مـی    MultiPHP Managerپنل به نـام   نیستید. اما با استفاده از رابط کاربري سی
 را تنظیم کنید. PHPما وجود دارند، یک نسخه از هایی که روي فضاي میزبانیِ ش دامنه

 

بـراي   PHPهاي شما دارد. در حالـت عـادي ایـن نسـخه از      فرض و ارثی براي سایت هاي روي سرورِ شما یک نسخۀ پیش کل سایت
اگـر   توانیـد ببینیـد.   مـی  MultiPHP Managerهاي همۀ کاربرها فعال است. این نسخه را هم در باالترین قسمت صـفحۀ   سایت

خواهیـد   توانید به راحتی از دیگر تنظیمات صرف نظر کنیـد. امـا اگـر مـی     هاي خود ندارید، می مشکلی با این نسخه براي کل سایت
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را تنظیم کنید، باید از بخش پایین این صـفحه بـه روشـی کـه در      PHPها نسخۀ خاصی از  حتی براي یک دامنه یا چند تا از دامنه
 ایید.ادامه خواهد آمد اقدام نم

 

آن است را از طریق جدول مذکور انتخاب کنید. سپس از فهرست  PHPاي که مد نظرتان براي تغییر نسخۀ  در ابتدا سایت یا دامنه
که در تصویر زیر در باال سمت راستش نشان داده شده است، نسـخۀ مـدنظرتان را انتخـاب کنیـد و روي      PHP Versionکشویی 
Apply  کلیک نمایید. به این روش شما نسخۀPHP هایی که انتخاب کردید را تغییر دادید. همان سایت 

 

قابـل نمـایش    PHPنسـخۀ   PHP Versionتوانید ببینید. در ستون  نام دامنه را می Domainدر این جدول در ستون دوم یعنی 
نسخۀ پیش فـرض یـا همـان ارثـی کلـیِ سـرور در حـال         نقش بسته شد، به این معنا است که از Inheritedاست. که اگر عبارت 

فعـال باشـد نشـان داده خواهـد      PHPهم اگر این قابلیت براي افزایش سرعت پردازش اسناد  PHP-FPMاستفاده است. در ستون 
 شد.

 PHPتغییـر نسـخۀ    پنل اقـدام  سایت خود را دارید، از این بخش از سی PHPشود اگر واقعٌا نیاز به تغییر نسخۀ  به شما پیشنهاد می
 سایت خود بیافزایید. و امنیت کنید. در غیر این صورت با قرار دادن نسخۀ مورد نظر روي حالت ارثی یا پیش فرض سرور، به سرعت
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 MultiPHP INI Editor؛ PHPتنظیم پروندة پیکربندي 

ایـن تنظیمـات از درون ایـن پرونـده      PHPهـايِ   داراي یک پروندة تنظیماتی پیشرفته دارد که قبالً براي تمامیِ سایت PHPموتور 
پنل به ما امکان ویرایش موارد پرکاربرد از تنظیمات این پرونده به صورت اختصاصی براي  هاي اخیر سی شد. اما در نسخه دریافت می

ه عنوان مثال اگر خواسته باشید محدودیـد حجـم بارگـذاري پرونـده روي فضـاي میزبـانی بـا        هر فضاي میزبانی، داده شده است. ب
اسـتفاده   MultiPHP INI Editorتوانید از ابزار  ِ خودتان افزایش یا کاهش دهید، می را به طور خاص براي سایت PHPاستفاده از 

 نمایید.

 

 Basicتصاصی مربوط به خـود هسـتید؛ حالـت اول سـاده یـا همـان       اخ php.iniدر دو حالت شما قادر به ویرایش کردن پروندة 

Mode  است و حالت دومEditor Mode تر است که باید دستورات را به صورت متنـی وارد کنیـد. اگـر     یا همان حالت پیشرفته
اقـدام بـه ویـرایش     Basic Modeشود کـه از حالـت    ندارید، پیشنهاد می php.iniاطالعات کاملی راجع به ساختار دستورات در 

 کنیم. نمایید. پس اول کار را با این سربرگ شروع می

هـاي   هاي خود را انتخاب کردیـد، گزینـه   از باالي این سربرگ، یکی از دامنه Select a locationپس از اینکه از فهرست کشویی 
 شوند. تنظیماتی مخصوص همین دامنه در زیر ظاهر می

 

م از این موارد را که خواستید را ویرایش کنید. اما حائز اهمیت است که بدانید تغییـر نادانسـتۀ هـر    توانید یکی یکی هر کدا شما می
کدام از این تنظیمات ممکن است به سایت شما آسیب برساند. یا حتی سایت شما را با خطرات امنیتـی مواجـه سـازد کـه هکرهـا      

ت بگیرند. پس از دستکاري مواردي که اطالعی راجع به آنها نداریـد،  تر بتوانند سایت شما را هک کنند و کنترل آن را به دس راحت
 جداً خودداري کنید.

براي اجازه به بارگذاري سند و فایل بـا اسـتفاده از اسـکریپت     file_uploadsتوان به گزینۀ  هاي این صفحه می ترین گزینه از مهم
PHP .اشاره کرد که به صورت پیش فرض فعال است 
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به بارگذاري خواهد شد را  PHPاي که با استفاده از  امکان تعیین حداکثر حجم پرونده upload_max_filesizeهمچنین گزینۀ 
دهد. اگر اسکریپت شما در هنگام بارگذاري عکس یا یک سند دیگر خطا داد که حجم آپلود کم است، بایـد از ایـن قسـمت     شما می

ینۀ تنظیمی کنید. در وارد کردن مقدار دقت زیادي به خرج دهیـد. در تصـویر   اقدام به افزایش عدد موجود در جعبۀ روبروي این گز
مگابایت است. از به کار بردن اعداد بسیار زیاد خودداري کنید. چرا که هم خطر امنیتی و هم خطـر عملیـاتی    5زیر این محدودیت 

 دارد.

 

که با کلیک روي عنوان این سربرگ از باالي صفحه انجام شدنی است. در اینجا هـم   Editor Modeرویم به سراغ سربرگ  اما می
هاي خود را انتخاب کنید. سپس دستورات تنظیماتی را در جعبۀ متنی زیـرین آن   شما اول باید از فهرست کشویی باال یکی از دامنه

کرده باشید، این قسمت هم با همان دستورات ذخیره  PHP اي از تنظیمات وارد کنید. اگر از سربرگ اول مبادرت به تغییر در گزینه
به عبارتی دیگر فرق نخواهد کرد که شما از کدام سربرگ اقـدام بـه تغییـر تنظیمـات کنیـد. ولـی ایـن         شده بازنویسی خواهد شد.
جود داشـته باشـد، سـایت    گیرد که اگر خطایی در دستورات تنظیماتی شما و تر مورد استفاده قرار می اي سربرگ براي کاربران حرفه

 شما حتماً با خطاي مهمی مواجه خواهد شد.
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از باال سمت راست صفحه کلیک کنید تا تنظیمات براي شـما ذخیـره شـوند.     Saveبعد از انجام تنظیمات فراموش نکنید که روي 
نادري شاید نیاز به دست بـردن   هاي شما بود که در موارد اختصاصی مربوط به سایت php.iniاین هم از آموزش تنظیمات پروندة 

 در این تنظیمات باشد.
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 Advancedابزارهاي پیشرفته 
د، امکاناتی براي انجام خودکار دستورات لینوکس، ردگیـري ایرادهـاي   شو شناخته می Advanced نام با cPanel دسته ابزار دیگر

DNS سـازي   هـا، سفارشـی   بـا پسـوندهاي مختلـف پرونـده    ، نحوة فهرست شدن محتویات یک پوشه در مسیر لینوکس، نحوة عمل
هاي آن را در خود جاي داده اسـت. در ایـن بخـش از کتـاب جـامع آمـوزش        صفحات خطا و همچنین پویش کردن سایت و پرونده

 پنل. ها در کنترل پنل مدیریت فضاي میزبانیِ سی پردازیم به آموزش تک تک این قسمت پنل می سی

 

 Cron Jobsدستورات خوداجراشو؛ 

بندي شده و خودکار دستورات لینوکس. اگر شما هم خواسته باشید یـک   جاب یک مفهوم در لینوکس است، براي اجراي زمان کران
پنل بـا   توانید از رابطی که سی بندي شده اجرا کنید، می دستور لینوکس مرتبط با سایت خود را به صورت خودکار و به صورت زمان

بندي کنید. به عنوان مثال اگر خواسته باشید اجراي یـک   فراهم کرده است استفاده کرده و دستورات خود را زمان Cron Jobsنام 
 بندي و خودکار کنید، باید از این بخش دستور آن را وارد کنید. را هر نوع پروندة دیگر را زمان PHPپروندة 

ل از دستورات لینوکس است. چرا که اگر به اشتباه دستوري را وارد کنید پنل، نیازمند اطالع کام استفاده از این رابط در سی توجه:

 هاي شما را معلق کند! که منجر به ایجاد فشار روي سرور گردد، ممکن است مدیر سرور کل سایت یا سایت

 

 Cronاي هر بار دستورات توانید تنظیمات ایمیل خود را انجام دهید. نشانیِ ایمیلی که با اجر در باالترین بخش این صفحه شما می

Jobs نتیجۀ آن باید به آن ارسال شود را در جعبۀ ،Email  وارد کنید و رويUpdate Email .کلیک کنید 
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 Add New Cron Jobبایستی مشخصات یک دسـتور خوداجراشـو رو وارد کنیـد و روي     می Add New Cron Jobدر قسمت 
 کلیک نمایید.

 

هاي زمانی که قرار است دستور لینوکس اجرا  از تنظیمات از قبل تعیین شده براي دوره Common Settingsاز فهرست کشویی 
شـوند. مـثالً در    هاي پایین به صورت خودکار پر مـی  توانید استفاده کنید. با انتخاب هر مورد از این فهرست کشویی، جعبه شود، می

هاي مورد نظر به صورت خودکار به مانند نمونۀ بـاال پـر شـدند.     پس گزینه تصویر باال دورة زمانی یک بار در روز انتخاب شده است.
وارد کرده و روي دکمۀ آبی رنگ آن کلیک کنیـد. پـس از چنـد ثانیـه      Commandحاال باید خود دستور لینوکس را درون جعبۀ 

Cron Job گردد. شود و از آن به بعد سر موعد زمانیِ خاص خودش اجرا می ساخته می 

توانیـد ببینیـد و در    دستورهاي خوداجراشویی که تا االن سـاختید را مـی   Current Cron Jobsل پایین صفحه با عنوان در جدو
 صورت لزوم آنها را ویرایش یا حذف کنید.
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کلیـک کنیـد،    Editهـم اگـر روي    Actionsبینیـد. در سـتون    این جدول، خود دستور مورد نظـر را مـی   Commandاز ستون 
 براي همیشه حذف خواهد شد. Cron jobآن  Deleteن را ویرایش کنید و با کلیک روي توانید آ می

 

 

 

 Track DNS؛ DNSردگیري 

شود. از این قسـمت اطالعـات    شناخته می Domain Lookupها با عنوان  هایی است که یکی از آن بخش این صفحه شامل بخش
هـا   هاي سایت ها صاحبش شما باشید، و چه دامنه توانید به دست آورید. حاال چه این دامنه هاي مختلف را می دامنه DNSمربوط به 

توانید از این بخش استفاده کنید. امـا ابـزار    هر دامنه چیست، می IPدیگران باشند. در هر صورت مثالً اگر خواسته باشید بدانید که 
است که براي یافتن مسیر بین رایانۀ شما و رایانۀ فضاي میزبانیِ  Trace Routeیافت شود، دیگري که در این صفحه ممکن است 

 شما کاربر دارد.

 

اي را بـدون   دامنـه  Enter a doman to look upرا با شما هسـتیم. شـما بایـد در جعبـۀ      Domain Lookupآموزش بخش 
www  وارد کرده و رويLook Up .کلیک کنید 
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شود.  در خیلی  تک تک سرورهاي مرتبط با آن دامنه به شما برگردانده می IPپس از مدتی نتیجه به شما برگردانده خواهد شد که 
 توانید از این ابزار استفاده کنید. هاي خود می از مواقع براي رفع ایراد مشکالت دامنه

 

گرداند. پس اگـر بـا دسـتورات لینـوکس      در لینوکس را بر می hostهمان نتیجۀ دستور   Domain Lookupاید بدانید که ابزار ب
 توانید از نتیجۀ این ابزار استفاده کنید. آشنایی داشته باشید، حتماً می

هم وجود داشته باشد که کارش مسـیریابی بـین    Trace Routeپنل، امکان دارد ابزار دیگري به نام  در این صفحه از ابزارهاي سی
امکـان دارد بـراي شـما مخفـی      Track DNSفضاي میزبانی شما (سرور) است. در شرایطی این بخش از صفحۀ رایانۀ شما و رایانۀ 

 شده باشد.
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 Indexesها؛  بندي پوشه فهرست

وجـود نداشـته    indexهـاي   اي از پرونده هاي وارد مسیري از فضاي میزبانی ما شود که درون آن پرونده در مواقعی که بازدیدکننده
دهـد کـه    ) به صورت جدولی تمامی محتویات آن مسیر را براي وي نمایش میindex.phpیا  index.htmباشد، (به عنوان مثال 

هـا وارد آنهـا گـردد. ایـن سـبک       ها آن را دریافت کند و یا بـا کلیـک روي پوشـه    آن فرد قادر است با کلیک روي هر کدام از پرونده
ي مختلف فضاي میزبانی به هیچ عنوان پسندیده نیست. به این دلیل که هر کسی از محتویات روي فضـايِ  پیمایش در بین مسیرها

 Indexesمیزبانیِ ما بدون هیچ قید و شرطی آگاه خواهد شد. ما اگر خواسته باشیم این رفتار را تغییر دهیم، باید تنظیمات بخش 
 را طبق توضیحات این بخش از کتاب انجام دهیم.

 

هم دقیقاً به مانند همان اسـت. شـما    Indexesآشنایی داشته باشید، طریقۀ کار کردن با بخش  Directory Privacyاگر با ابزار 
ها وارد آن شوید. و با کلیک روي نام هر پوشه یا مسیر، به داخل بخـش تنظیمـاتیِ همـان مسـیر وارد      باید با کلیک روي نماد پوشه

 شوید.

را تعیـین کـنم. بـه     blogخواهم نحوة فهرست شدن محتویات پوشۀ  بینید. بنده می ور که در تصویر زیر میبه عنوان مثال همان ط
 کنم تا وارد بخش تنظیماتیِ این پوشه شویم. کلیک می blogهمین دلیل روي نام پوشۀ 

 

 کند: را تعیین می indexهاي بدون  سرور در مواجه با پوشه تا گزینه وجود دارد که نحوة رفتار وب 4

• Default System Setting کند که در بیشتر موارد تمامیِ محتویات مسیر را بـه   فرض سرور را اعمال می : رفتار پیش
شود. اما در برخی از مواقع هم بسته بـه تنظیمـات    دهد. که این رفتار به هیچ وجه پیشنهاد نمی بازدید کنندگان نشان می

 برگردانده شود. اگر در مواردي با این خطا مواجه شدید، بدانید که دلیلش چیست. 403مدیر سرور، ممکن است خطاي 
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• No Indexing  شـود و هـیچ محتـوایی از مسـیر نمـایش داده       برگردانده مـی  403: در این حالت به طور قطعی خطاي
 شود. نمی

• Standard Indexing (filename only)  :  هـا نمـایش داده    پرونـده  یک جدول از محتویات مسیر بـدون توضـیحات
 شود. می

• Fancy Indexing (filename and description)  :هـا  پرونـده  توضـیحات  به همراه مسیر محتویات از جدول یک 
 .شود می داده نمایش

 

در پایین صفحه به همان صفحۀ اصلی هدایت خواهید شد. حاال اگر بـا   Go Backتان، با کلیک روي  با انجام تنظیمات مورد دلخواه
 کنیم. دقت به باال سمت راست صفحه نگاه کنید، یک نماد به صورت چرخ دنده وجود دارد؛ روي آن کلیک می

 

یر از فضاي میزبـانی  را باز کردید، کدام مس Indexesتوانید تنظیم کنید که دفعۀ بعدي که صفحۀ ابزار  از طریق این جعبه شما می
 را انتخاب کرده باشید. Always open this directory in the futureبه صورت پیش فرض باز شود. البته اگر گزینۀ 
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 Error Pagesصفحات خطا؛ 

شوند، به آنها صفحاتی از خطا به همراه توضیحات مختصري نمایش  در مواقعی که بازدید کنندگان سایت شما با خطاهایی روبرو می
شـوند کـه آن صـفحه اصـالً از اول وجـود       اي می شود که از وقوع آن خطا مطلع شوند. به عنوان مثال زمانی که وارد صفحه داده می

همان صفحه خطاي از پیش تعریف شده است که شما  404شود. این صفحه خطاي  ا برگردانده میبه آنه 404نداشته است، خطاي 
توانید آن را ویرایش کنید. نه تنها براي این کد خطا، بلکه براي هر نوع خطاي دیگر صـفحاتی وجـود دارد کـه ویـرایش آنهـا از       می

 شدنی است. Error Pagesبخش 

 

 اي را انتخاب کنید که قصد ویرایش صفحات خطاي آن را دارید. در اولین گام باید دامنه Error pagesبا وارد شدن به بخش 

 

بایسـتی کـدهاي    اي شـوید کـه در آنجـا مـی     سپس از پایین صفحه باید روي پیوند کدخطاي مورد نظر کلیک کنید تا وارد صـفحه 
HTML .مربوط به صفحه خطاي مورد نظر را ویرایش کنید 

 

www.takbook.com

http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b6%db%b7-indexes/
http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b6%db%b7-indexes/
http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b6%db%b7-indexes/
http://computeruser.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-cpanel-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b6%db%b7-indexes/


۲۱٤ 
 

کدهاي مرسوم و پرکاربردتر را خواهید دید. به عنوان مثال کـدهاي گـروه    Edit Common Error Codesی از سربرگ اول یعن
خواهیـد   شوند. اما اگر مـی  از بیشترین صفحات کدي است که بازدید کنندگان سایت بنا به دالیلی با آنها روبرو می 500و کد  400

 کلیک کنید. Show All HTTP Error Codesي عنوان سربرگ فهرست تمامی کدهاي مورد نظر را شاهد باشید، باید رو

 

کند که صفحۀ  با وارد شدن به صفحۀ ویرایش یک صحفه از صفحات خطا، حاال باید آن را ویرایش کنید. ویرایشگر به شما کمک می
هـم قادریـد اسـتفاده     هاي متغیري هم که در باالي صفحه فهرست شـده اسـت   دلخواه خود را براي این کدخطا بسازید. از برچسب

 گر قرار گرفته است، آن متغیر ظاهر خواهد شد. کنید. با یک بار کلیک روي هر کدام از آنها، در جایی که اشاره
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که براي سفارشی سازي صفحات خطایی که به بازدیدکنندگان سایت در مواجه با خطایی  Error Pagesاین بود از آموزش بخش 
روي فضـاي میزبـانیِ شـما فعـال      cgiبه این نکته هم دقت داشته باشید که اگـر   گیرد. ستفاده قرار میشود، مورد ا نمایش داده می

 نباشد، قادر به استفاده از امکان نیستید!

 

 

 

Apache Handlers 
هاي شما را به بازدید کنندگان نمـایش   آپاچی نام همان نرم افزاري است که روي سرور نصب شده است و محتویات سایت یا سایت

در مواقعی که قصد استفاده از یک نوع پسوند خاص روي فضاي میزبانیِ خود را دارید، و می خواهید به آپاچی (وب سرور) دهد.  می
اقـدام بـه تعریـف رفتـار      Apache Handlersپنـل بایـد از بخـش     سوند چطور برخورد کند، در سیبفهمانید که باید با آن نوع پ

 هاي مورد نظر خود کنید. سرور با پرونده وب
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 Create an Apacheهاي مختلفی پیش رو دارید. اولین قسمت با عنوان  ، قسمتApache Handlersبا وارد شدن به صفحۀ  

Handler بایستی  می  ق تصویر زیرمطابشود.  شناخته میHandler هاي اول و دوم وارد کنید و  و نوع پسوند را به ترتیب در جعبه
فـرض   هـاي پـیش  Handlerها از قبل مشخص شده هستند و در جدول پایین همین صـفحه   Handlerکلیک کنید.  Addروي 

) هم دلخـواهی اسـت و هـر چـه مـد نظـر داریـد        Extensionتوانید از بین آنها انتخاب داشته باشید. پسوند ( وجود دارند. شما می
 توانید وارد کنید. می

 

شوند  نمایش داده می User Defined Apache Handlersاضافه کرده باشید در جدولی با عنوان  Handlerهر آنچه که شما 
 هر کدام، قابلیت حذف کردن هم دارند. Deleteو با کلیک روي دکمۀ 

 

فـرض خـود    هـاي پـیش  Hnadlerدر پایین صـفحه وجـود دارد کـه     System Apache Handlersنوان یک جدول دیگر به ع
شـود بـا آنهـا بـه عنـوان یـک یـک         روبرو می pplهایی با پسوند  دهد. به عنوان مثال زمانی که آپاچی با پرونده سیستم را نشان می

 ن موارد نیستید.کند. که شما قادر به ویرایش یا حذف کردن ای برخورد می CGIاسکریپت 
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MIME Type 
دادیم، بـه آپـاچی کـه روي     را خوانده باشید، ما با تنظیماتی که در آن بخش انجام می Apache Handlersاگر توضیحات بخش 

هاي  فهماندیم که چطور با پسوندهاي مختلف رفتار کند. اما اگر خواسته باشیم همین طرز رفتار با پرونده سرور قرار گرفته است، می
 اقدام نماییم. MIME Typesمختلف را به مرورگرهاي کاربران بفهمانیم باید از بخش 

 

باشد. در قسمت اول این صفحه با عنوان  می Apache Handlersدقیقاً به مانند بخش  MIME Typesساختار صفحۀ تنظیمات 
Create A MIME Type توانید یک  شما میMIME  تعریف کنید. نامMIME    توانیـد   را که در سومین بخش ایـن صـفحه مـی

در نهایـت   وارد کنیـد.  Extensionsوارد کنید. و پسوند مورد نظر را هم در جعبۀ  MIME Typesانتخاب کنید را باید در جعبۀ 
 کلیک کنید. Addروي 

 

 Deleteدهـد کـه بـا کلیـک روي      تمامی مواردي که شما اضافه کردیـد را نشـان مـی    User Defined MIME Typesجدول 
 توانید آن را حذف کنید. ها میMIMEرویروي هر کدام از 
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توانیـد   کنند را مـی  هایی که از قبل به صورت سیستمی تعریف شدند و کار میMIMEهم همۀ  System MIME Typesجدول 
 ببینید. تعداد آنها زیاد است و قادر به حذف کردن و یا ویرایش کردن آنها نیستید.

 

 

 

 

 Virus Scannerپویشگر ویروس؛ 

ها مـورد اسـتفاده واقـع     کل فضاي میزبانی ما براي یافتن کدهاي مخرب و ویروسهمانطور که از نامش پیداست، براي پویش کردن 
هاي روي سرور انجام دهد. اما در مـواقعی   اي ممکن است این کار را براي کل هاست هر چند که خود سرور به صورت دوره شود. می

گر ویروس اسـتفاده کنیـد تـا کـل      ابزار پویش توانید از هم که خود شما مسکوك به ورود کد مخربی به سایت خود شده باشید، می
 شود که از به طور مداوم و به افراط از آن استفاده نکنید! هاي روي فضاي میزبانیِ شما بررسی شوند. توصیه می پرونده
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محدودة پویش  تا گزینه را براي انتخاب 4پنل شده و یکی از  براي استفاده از ابزار پویشگر ویروس کافی است وارد این بخش از سی
 انتخاب کنید.

• Scan Mail کند. هاي شما را براي یافتن ویروس بررسی می : فقط ایمیل 

• Scan Entire Home Directory اي معادل همان نام کـاربريِ شماسـت را    : کل پوشۀ خانگِی سایت شما را که پوشه
 کند. پویش می

• Scan Public Web Space کند. ها و کدهاي مخرب پویش می : کل محیط ریشۀ اصلی سایت را براي یافتن ویروس 

• Scan Public FTP Space  کل فضاي مربوط به :FTP     سایت شما را که براي بازدید کنندگان سـایت قابـل دسـترس
 کند. است را پویش می

 

بایسـتی   کلیک کنید. به صفحۀ دیگري هدایت خواهید شد کـه مـی   Scan Nowخواهید را انتخاب کرده و روي  هر کدام را که می
 Scannerیـک نـوار پیشـرفت در قسـمت     هایی که قرار است پویش شود، کـار بـه اتمـام برسـد.      صبر کنید تا بسته به کل پرونده

Progress  وجود دارد که نمایانگر میزان پیشرفت کار است. باید به انتهاي خود برسد. در جعبۀInfected Files   اي  اگـر پرونـده
شـوند. امـا بـه صـورت      ها هم پاك مـی  مخرب و آلوده پیدا شود، نشان داده خواهد شد که شما در جریان موضوع باشید. این پرونده

 توانید مسیر انها را هم بررسی کنید. دستی براي بررسی بیشتر می
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شـود کـه خواهـد گفـت؛      به مانند تصویر زیر به ما نشان داده میا اتمام مراحل پویش، اگر موردي از آلودگی یافت نشود، جعبه اي ب
توانیـد ابـزار    این گونه است کـه بـه سـادگی مـی     کلیک کنید و به مرحلۀ اول منتقل شوید. OKتوانید روي  ویروسی یافت نشد. می

 پنل استفاده نمایید. گر ویروس در سی پویش
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 Preferencesابزارهاي تنظیماتی 
بخش را هم خدمت شما توضیحاتشان  5بخش داریم که یکی یکی این  5ما جا  پنل رسیدیم. در این ابزارهاي سی دسته ازبه آخرین 
هـاي   پنل خود، تغییر قالب، تغییر زبان، تغییر اطالعات تمـاس و مـدیریت زیـر حسـاب     کنیم. براي تغییر رمز حساب سی را ارائه می

 که یادگیري این قسمت بسیار ساده است. پنل باید از این قسمت اقدام نمایید. سی

 

 

 Password & Securityعبور؛ تغییر رمز

پنل خود باید از رمزعبور استفاده کنید. این رمز عبور بایـد فقـط دسـت خـود شـما باشـد و آن را در        شما براي ورود به حساب سی
اختیار شخص یا اشخاص دیگر قرار ندهید. با لو رفتن این رمز عبور، سایت شما هک خواهد شد. اما اگر شک دارید کـه رمـز عبـور    

رمز عبور خـود را تغییـر دهیـد. اصـالً پیشـنهاد       Password & Securityاین است که از بخش  شما لو رفته یا خیر، بهترین کار
کنید، به هیچ عنوان نبایـد سـاده و    اي اقدام به تعویض رمز عبور خود کنید. رمزعبوي هم که انتخاب می شود که به صورت دوره می

 قابل حدس زدن باشد.

 

داشته باشید. در غیر این صورت قادر به تغییر رمز عبور خود نیستید. اگـر رمـز عبـور فعلـیِ     براي تغییر رمز عبور، باید رمز فعلی را 
خود را ندارید، اول همین رمز عبور را بازیابی نمایید، سپس وارد این بخش شده و اقدام به تغییر رمز عبور خـود کنیـد. یکـی یکـی     

 ید.ها را باید طبق توضیحاتی که در ادامه آمده است پر کن گزینه

• Old Password .رمز عبور فعلی خود را در اینجا وارد کنید : 

• New Password         رمز عبور جدید را باید در ایـن جعبـه وارد کنیـد. بهتـرین کـار کلیـک روي دکمـۀ :Password 

Generator .و ساخت یک رمزعبور تصادفی و قوي است 

• New Password (Again) جعبه وارد کنید. : تکرار رمز عبور جدید خود را در این 

• Strength دهد که باید به رنگ سبز در آید. : قدرت رمز عبور شما را نشان می 
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کلیک کنید تا رمز عبور شما تغییر کند. با تغییـر رمـز عبـور،     !Change your password nowرنگ  در نهایت روي دکمۀ آبی
شما از حساب خود به طور خودکار خارج خواهید شد و باید مجدد وارد حساب خود شوید. این کـار بـراي افـزایش امنیـت شـما و      

 پنلِ شماست. حساب سی

 

 

 

 Change Languageتغییر زبان؛ 

هاي مختلف این کنترل پنل است. البته در حال حاضر زبـان فارسـی در فهرسـت     پنل امکان تغییر زبان قسمت از امکانات خوب سی
هـاي   به هاست Change Languageوجود ندارد. اما امکان دارد در آینده این زبان هم به بخش  cPanelهاي مورد استفادة  زبان

 وبنولوگ اضافه گردد.
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کلیـک کنیـد. زبـان     Changeیـک زبـان را انتخـاب کنیـد، سـپس روي       Select a Languageشما بایـد از فهرسـت کشـویی    
اي که انتخاب کردید. توجه داشته باشید که براي تغییر این زبان  هاي مختلف پس از مدتی تغییر خواهد کرد به همان گزینه قسمت

هـا و تصـاویر ضـبط     تغییر دهید. در حال حاضر تمامی آموزش Englishزبان را به به حالت اول، مجدد باید وارد این صفحه شده و 
 باشد. پس باشد بهتر باشد شما هم از این زبان استفاده کنید. پنل به این زبان موجود می شده از محیط سی

 

 

 

 

 Change Styleقالب؛  رتغیی

 Change Styleپنلِ خود هستید. براي این منظـور بایـد وارد صـفحۀ     هاي مختلف کنترل پنل سی شما قادر به تغییر ظاهر بخش
هاي هوشمند هم سازگار هستند. یعنی حتـی   پنل با گوشی هاي سی بیشتر قالب هاي مورد نظر خود را فعال کنید. شده یکی از قالب

 توانید امکانات سایت خود را کنترل کنید. وشمند خود هم میشما در حرکت با استفاده از گوشیِ ه

 

نمایشی از هـر   تا قالب وجود دارد که شما پیش 4دهد. که در حال حاضر  را نشان می Change Styleتصویر پایین نمایی از بخش 
، پس از چنـد ثانیـه همـان قالـب     ها باال سمت راست هر کدام از پیش نمایش Applyتوانید ببینید. با کلیک روي دکمۀ  کدام را می

 شما فعال خواهد شد و شما شاهد آن خواهید بود. cPanelروي 

پنل فعال و مورد استفاده بـود. ولـی    هاي قدیمیِ سی است که در نسخه Retroیکی از این قالب ها هم همان قالب قدیمی با عنوان 
 هاي جدید برخوردار است. مکانات کمتري نسبت به قالبشود که این قالب را فعال کنید. چرا که از ا االن پیشنهاد نمی
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 Contact Informationویرایش اطالعات تماس؛ 

پنل باید بتواند با شما در تماس باشد. مثالً اگر رمز عبور حساب شما تغییر کرد، بتواند به ایمیل شما هشداري را ارسال کند. که  سی
گیري کنید. یا در مواقعی کـه منـابع    سریعتر از این اقدام مطلع شده و از خطرات بعدي پیشاگر این کار از طرف شما نبود، هر چه 

فضاي میزبانیِ شما مثل حجم فضاي میزبانی در حال اتمام است، بـراي شـما هشـداري را ارسـال کنـد کـه از قطـع شـدن سـایت          
 د.جلوگیري کنید. به عنوان مثال اقدام به ارتقاء طرح فضاي میزبانیِ خود کنی

 

پنـل از ناحیـۀ    تواند با شما داده باشد، همان ایمیل شماست. این ایمیل در زمان ساخت حساب سی پنل می تنها راه ارتباطی که سی
ولی اگر خواسته باشید این نشانی ایمیل را تغییر دهید، و یا یک حساب ایمیل دیگري را هـم بـه آن اضـافه    شود.  کاربري گرفته می
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۲۲٥ 
 

بایست  اي را می در جعبۀ اول باید ایمیل اصلی خود را وارد کنید. در جعبۀ دوم ایمیل ثانویه ل زیر عمل کنید.کنید، باید طبق مراح
در جعبۀ سوم بایـد کـد    توانید آن را هم وارد کنید. کاري بیشتر می اما براي محکم وارد کنید کنید که وارد کردن آن الزامی نیست.

 را وارد کنید. که آن هم الزامی نیست. Pushbulletارتباطی براي اتصال به سرویس 

 

کـنم. امـا بـراي     هاي آنها اشـاره مـی   ترین هاي هشداري وجود دارد. که به مهم در بخش دوم این صفحه، تنظیماتی براي ارسال نامه
 جزئیات مفصل هر کدام کافی است ویدیوي آموزشیِ این بخش را هم مشاهده کنید.

 

• My contact email address changes پنل شما به  : زمانی که این گزینه را فعال کنید، با تغییر نشانیِ ایمیل سی
 شما نامه ارسال خواهد شد. هم به نشانیِ ایمیل قدیمی و هم به نشانیِ ایمیل جدید.

www.takbook.com



۲۲٦ 
 

• My account approaches its disk quota      زمانی که میزان مصرف فضاي هاست شـما از حـد مشـخص شـده :
 اي شما نامه ارسال خواهد کرد.بیشتر شد، بر

• Any of my account’s email accounts approaches or is over quota      اگـر میـزان مصـرف فضـاي :
 هاي الکترونیکی بیشتر از حد شد، براي شما نامه ارسال خواهد شد. میزبانی توسط نامه

• My account’s password changes گردد. ، نامه ارسال می: زمانی که رمز عبور شما تغییر کرد 

• Someone logs in to my account گردد. براي  اي ارسال می : با وارد کردن شخصی به حساب شما براي شما نامه
 شود که این گزینه را فعال کنید. موارد امنیتی پیشنهاد می

• An external account links to my account for authentication   خـارجی بـه   هـاي   : زمانی کـه سـرویس
 شود. پنل شما دسترسی پیدا کردند، به شما ایمیل هشداردهنده ارسال می سی حساب 

 د.ندر پایین صفحه کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره گرد Saveپس از انجام هر کدام از تنظیمات باال، کافی است روي دکمۀ 

 

 

 

 User Managerها؛  زیرحساب

پنل کمی براي شما گنگ باشـد. کـه    شود. به همین دلیل شاید کار کردن با این بخش از سی پنل محسوب می از امکانات جدید سی
ابهـام ایـن    cPanelبا توضیحاتی تصویري این بخش از کتاب، همچنین ویدیوي آموزشی این بخش از مجموعه ویدیوهاي آمـوزش  

د شد. با در نظر گرفتن اینکه شاید شما خواسته باشید، به دیگران امکان دسترسی بـه  قسمت به طور کامل براي شما برداشته خواه
پنل خود را به آنها تقـدیم   بدهید، ولی نخواسته باشید رمز عبور اصلی سی Web Diskو  FTPهایی از جمله حساب ایمیل،  حساب

بدین ترتیب با استفاده از این امکان سه نـوع   .افزوده است User Managerکنید، سی پنل امکان ساخت زیر حساب را در بخش 
 دسترسیِ مختلف را با یک نام کاربري و رمز عبور خواهید ساخت. 
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پنل را بدهند ولـی   خواستند به شخصی دسترسی به بخشی از سی پنل داشتند، این بود که اگر می یکی از مشکالتی که کاربران سی
به ما امکان اضـافه کـردن زیـر     Cpanelهاي جدید  رمز عبور حساب اصلی را ندهند، راه کاري براي آن وجود نداشت. اما در نسخه

را  Cpanelتواند وارد بخشی از هاست ما شود، بدون اینکه دسترسی کل به  ه که کاربري میرا داد SubAccountحساب یا همان 
خواهیـد   تواند مفید باشـد. حتـی زمـانی کـه مـی      از ما بگیرد. این خاصیت براي مدیریت فضاي میزبانی به صورت گروهی خیلی می

یگر فضاي میزبانی شما دسترسی داشته باشد، باز هـم  هاي د خواهید به بخش شخصی طراحی سایت شما را به عهده بگیرد، اما نمی
 توانند به شما کمک کنند. ها می زیرحساب

بـه   User Managerپنل کافی است، از فهرست عمومی سمت چپ روي  بنابراین براي مدیریت و ساخت زیرحساب جدید در سی
وجود داشته باشد که شما آنهـا را نسـاخته باشـید.     معناي مدیریت کاربران کلیک کنید. تا اینجا ممکن است چند تا حساب از قبل

البته امکان حذف کردن آنها هم وجود ندارد و وجود آنها الزم است. ساخت یک زیر حساب چیز خارق العاده اي نیست. بلکه به یک 
. پـس از  شود که همگی آنهـا داراي یـک نـام کـاربري و رمـز عبـور هسـتند        گفته می Web Diskو  FTPمجموعه حساب ایمیل، 

هـا را   جـا ایـن حسـاب    توان به صـورت یـک   می User Mangerتوانید بسازید. اما از بخش  ها را می هاي دیگر هم این حساب بخش
 Add Userساخت. در شاید در اولین گام بهتر باید یک زیرحساب بسازید که براي این کار کافی است از باالي صفحه روي دکمـۀ  

 ها را طبق توضیحات مذکور پر کنید. د تصویر زیر مواجه خواهید شد که باید تک تک گزینهاي همانن کلیک کنید. با صفحه

 

• Full Name.نام کامل فرد مورد نظر را (به انگلیسی) در این قسمت وارد کنید : 

• Username ًدرون  : یک نام کاربري را براي این زیر حساب انتخاب کنید. دقت داشته باشید که این نام دامنه نباید قـبال
 حساب کاربري شما مرتبط با این دامنه وجود داشته باشد.
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• Domainخواهید زیرحسـاب   پنل شما متصل است را انتخاب کنید که می هایی که همینک به حساب سی : یکی از دامنه
 روي آن ساخته شود.

• Alternate Email باید در این قسـمت وارد کنیـد.   : نشانی ایمیل جایگزینی که مرتبط با دامنۀ فعلی این فرد نیست را
 توانید خالی آن را رها کنید. البته می

به یکی از دو روش پیش رو رمز عبوري را براي ایـن زیرحسـاب تعیـین کنیـد. اگـر       Security Informationحاال باید از بخش 
عبور به ایمیل خـود کـاربر    را انتخاب کنید، روش تعیین رمز The user will set the account passwordگزینۀ اول یعنی 

را انتخـاب   Set the user’s passwordتواند رمز عبورش را تعیین کند. اما اگـر گزینـۀ دوم یعنـی     شود و خود او می ارسال می
کلیـک   Generateتوانید رمزي را براي حساب وي انتخاب کنید. در این حالت بهترین کار این است کـه روي   کنید، خود شما می

هم وارد کنید  Confirm Passwordخود سی پنل براي شما یک رمز عبور قوي را تولید کند. این رمز عبور را در جعبۀ کنید، تا 
 .KeePassو البته در جاي امنی هم آن را نگهداري کنید. مثل نرم افزار مدیریت رمزهاي عبور 

 

وسط این کاربر قابل دسترس باشد را انتخاب کنیـد. در  پنل که ت هایی از سی که باید بخش Servicesرویم به سراغ بخش  حاال می
هاي دیگـري هـم بـه ایـن      پنل بخش هاي بعدي سی توانید دسترسی اعطا کنید. شاید در نسخه حال حاضر فقط از سه بخش زیر می

 ها اضافه گردند. سرویس

• Emailحساب ایمیل : 

• FTPپی تی : حساب اف 

• Web Diskهاي این کتاب  ن گزینه آشنایی کافی را ندارید، بهتر است با دیگر بخش: دسترسی به وب دیسک که اگر با ای
هم آشنا شوید. ولی به طور کلی وب دیسک روش دیگري براي مدیریت اطالعـات و   Web Diskهمراه باشید تا کامالً با 

 ها روي فضاي میزبانی است که روشی بسیار ساده و کاربردي است. پرونده
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توانیـد همـان    اي براي فعال یا غیرفعال کردن آن وجود دارد که با کلیک کـردن روي آن مـی   ها دکمه سرویسدر باالي هر جعبه از 
شود این دکمه به رنـگ آبـی در خواهـد آمـد. شـاید       ) کنید که زمانی که فعال میEnabedسرویس را براي این زیرحساب فعال (

و ایمیل خود استفاده کنـد.   FTPهستید، فقط قادر باشد از حساب خواسته باشید فرد مورد نظر که در حال ساخت حساب براي او 
غیرفعالش کنید. هر کدام از ایـن مـوارد کـاربرد خـاص      Web Diskرا فعال کنید و  Emailو  FTPتوانید گزینۀ  در این حالت می

آنها را فعـال کنیـد. پـس از    براي شما یکی باشد. پس فقط یکی از  FTPو  Web Diskخودشان را دارند. مثالً ممکن است کاربرد 
بایسـتی تنظیمـات آنهـا را هـم انجـام دهیـد. کـه ایـن تنظیمـات مربـوط بـه             اینکه هر کدام از این موارد را فعال کردید، حاال مـی 

 ها بیشتر آشنا خواهید شد. هاي خاص همان سرویس است. حاال با این محدودیت محدودیت

Email یک بخش با عنوان :Quota دارد که این همان مقدار حجم مورد استفاده براي صندوق ایمیل این حسـاب   یا سهمیه وجود
 را انتخاب کنید، محدودیتی براي این صندوق ایمیل در نظر گرفته نخواهد شد. Unrestrictedاست. اگر گزینۀ 

FTP یک گزینه با همان نام :Quota        بـه نـام    دارد که کاربردش دقیقاً مثل سـهمیۀ ایمیـل بـود. امـا یـک بخـش دیگـرHome 

Directory  هم وجود دارد. مثل ساخت یک حسابFTP سازید، ازاین قسمت باید تعیین کنید این حساب قـرار اسـت بـه     که می
 هاي روي فضاي میزبانی شما دسترسی داشته باشد. کدام بخش از پرونده

Web Disk این قسمت هم بخشی با عنوان :Home Directory     ًبرابـر  دارد کـه کـاربردش دقیقـاHome Directory   بخـش
FTP  است. از قسمتPermission هاي موجود در مسـیر تعیـین    توانید تعیین کنید که این کاربر قرار است فقط بتواند پرونده می

هـم دو تـا    Privacy). بخـش  Read-Write)، یا اینکه هم بتواند بخواند و هم آنها را ویرایش کند (Read-Onlyشده را بخواند (
(دسترسیِ وب  Privateهاي موجود در این مسیر دسترسی داشته باشد) و  تواند به پرونده (وب سرور می Publicهاي  به نامگزینه 

کند) دارد. منظور از وب سرور همان نرم افزاري است که روي فضاي میزبانی  هاي موجود در این مسیر محدود می سرور را به پرونده
توانیـد یکـی از آنهـا را انتخـاب      به بازدید کنندگان سایت شما را دارد. بنا به خواست خود میشما نصب شده و امکان خدمات دهی 

 کنید.
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از پایین صفحه کلیک کنید تا کاربر براي  Createرا هم انجام دادید، کافی است روي دکمۀ  Servicesزمانی که تنظیمات بخش 
ر این زیرحساب را که ساختید را در جایی یادداشت کرده باشید که باید بـه  شما ساخته شود. پس تا االن باید نام کاربري و رمز عبو

ها دسترسی داشته باشد. این طریقۀ ساخت یک زیر حساب بود که بـا توضـیحات کامـل     خواهید به این حساب فردي بدهید که می
 تقدیم شما گردید.

بخش قبلی) بروید، این کاربر را خواهید دیـد کـه در بـاالتر از کاربرهـاي      –(مدیریت کاربران  User Managerحاال اگر به بخش 
 پیش فرض سیستم دیده خواهد شد.

 

کلیک کنید به صفحۀ اضافه کردن کاربر دیگر منتقل خواهید شد که قادریـد یـک زیـر     Add Userاین مرحله اگر مجدد روي  در
 Jamal RBا صفحۀ مدیریت کاربران کار داریم. پس کاربري که بـا نـام   خود اضافه کنید. ولی حاال ب Cpanelرا به  يحساب دیگر
مشخص شده است را در نظر بگیریـد. زیـر ایـن نـام، نـام کـاربري وي را خواهیـد دیـد کـه بـه ایـن صـورت اسـت:               در تصویر باال

jamal@webnolog.irدهم. با کلیـک روي   . سه تا پیوند در زیر این مورد وجود دارد که توضیحات آنها را خدمت شما میEdit 
توانید رمز  می Change Passwordهایی که به او دادید را ویرایش کنید. با کلیک روي  توانید مشخصات این کاربر و دسترسی می

اگـر دیگـر از ایـن     Deleteعبور این زیرحساب را تغییر دهید. مهم است که هر از چند گاهی این کار را انجام دهید. با کلیک روي 
توانید آن را براي همیشه حذف کنید. دقت داشته باشید که اگر دسترسی به حساب ایمیلی به این  شود، می ساب استفاده نمیزیرح

 هاي آن حساب براي همیشه از روي سرور حذف خواهند شد. پس دقت کنید. زیرحساب داده باشید، ایمیل

 نگر یک نوع سرویس است که به آن حساب دادید.بینید که هر کدام نمایا در روبروي هر زیرحساب سه تا نماد می
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است و نماد آخري از سمت راست نشان از همـان وب   FTPنماد پوشه به معناي حساب ایمیل است. نماد کامیون نشان از سرویس 
 ) است. که اگر به رنگ آبی پررنگ باشند، یعنی براي این حساب این سرویس فعال است.Web Diskدیسک (

به این صورتی بود که توضیحاتش را به صورت کامل در این بخش خدمت شـما دادم.   User managerطریقۀ کار کردن با بخش 
 هاي دیگر کتاب دنبال کنید. جزئیات هر سرویس این بخش را در فصل
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 سخن آخر ...
رسیدیم، که امیدوارم توانسته باشیم به طور کامل تمامی امکانات این کنترل پنـل   cPanelدر اینجا به انتهاي کتاب آموزش جامع 

پنل براي شما مهیا کرده  را خدمت شما آموزش دهیم. با دانشی که تا به االن کسب کردید، قادرید سایت خود را با امکاناتی که سی
پنل مدام در حال کار روي این کنترل پنـل محبـوب    کت سیاندازي و مدیریت کنید. فراموش نکنید که شر است، به بهترین نحو راه

هـاي   ، ظاهر و نمـاي بخـش  جمالهاي آموزشیِ  است. پس ممکن است با گذشت زمان از تالیف این کتاب رایگان، از مجموعه کتاب

ایـن کتـاب بـه شـما     مختلف کنترل پنل شما با تصاویر این کتاب اندکی فرق کند. ولی باید در نظر داشته باشید که اصولی کـه در  
هاي مختلف  ها و قالب توانید آن را با نسخه آموزش داده شد، مبانیِ پایۀ کار است و هیچ زمان تغییر نخواهند کرد. پس به راحتی می

 پنل تطبیق دهید. سی

ز آنهـا را بـه اتمـام    هاي جمال، که در حال حاضر یکی ا در کنار کتاب. از شما با خاطر قابل دانستن این کتاب کمال تشکر را داریم 
بـود کـه    Cpanelهاي آموزشی، آموزش تصویري  توانید از ویدیوهاي جمال هم استفاده کنید که یکی از این مجموعه رساندید، می

توانیـد بـه سـایت     شما در انتهاي هر بخش از این کتاب پیونـد دسترسـیِ بـه آنهـا را داشـتید. بـراي کسـب اطالعـات بیشـتر مـی          
JamalTV.com هـاي مختلـف    منـدان بـه عرصـه    مراجعه کنید. طرح جمال هر روز در حال تولید محتواي آموزش بکر براي عالقه

زبانان سرتاسر جهان هستیم، تا بتوانیم قدمی هر چند کوچک در اعتالي علم و دانش  همیشه در صدد بهترین ها براي فارسیاست. 
 ن مرز و بوم برداریم.ای

مـان را در   کنیم، تا بتوانیم ایرادهاي کارهاي استقبال می info@webnolog.netاز دریافت پیشنهادات و انتقادات شما به نشانیِ 
 مان برطرف کنیم. هاي آتی محصوالت ها و نسخه ویرایش

www.takbook.com

http://jamaltv.com/
http://jamaltv.com/
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